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M1420-01-0145-FEDER-000001

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
511060408

ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

Observatório Oceânico da Madeira - 

OOM

O projeto OOM é composto por três componentes: i) Core; ii) Educação e Formação; iii) Pilares 

temáticos. No Core para além da gestão do projeto será o centro de decisão para organizar os 

eventos partilhados. Na componente Educativa serão desenvolvidas ações nas escolas e manuais 

com conteúdos relacionados com o Mar. O desenvolvimento dos pilares temáticos pressupõe a 

coleta, análise e registo dos 

20-11-2015 01-08-2015 31-05-2022 9020-105 Funchal 3 503 346,68 2 977 844,68 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0145-FEDER-000002

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
511060408

ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

MITIExcell - Excelência internacional de 

IDT&I nas TIC

Este projecto é a resposta em pleno aos desafios do Plano de Ação para a Investigação, 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da RAM. Vem estabelecer parcerias com Centros 

Internacionais de excelência como a CMU. Dotando o M-ITI de melhores infraestruturas, e 

integrando  investigadores de topo, incrementará o desempenho da IDT&I nas TIC, capacitando a 

Madeira para inovação em áreas prioritárias.

29-01-2016 01-07-2015 31-05-2021 9020-105 Funchal 2 586 560,17 2 198 576,15 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0145-FEDER-000005

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
511060408

ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

Centro de Química da Madeira - CQM+

A implementação da operação irá tornar o CQM mais competitivo a nível internacional, 

contribuindo para a consolidação da UMa no espaço universitário internacional, assim como para 

o avanço social e económico da RAM. É, pois, de esperar uma melhor integração do CQM, da 

UMa e da RAM no Espaço Europeu de Investigação e um aumento do seu potencial para 

participar no Programa HORIZONTE 2020.

23-02-2017 01-04-2017 31-05-2022 9020-105 Funchal 1 993 617,91 1 694 575,23 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0145-FEDER-000007

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Projeto Turismo: caracterização, 

impacto e sustentabilidade do turismo 

da Madeira

O Projeto Turismo irá contribuir para o desenvolvimento e reconhecimento da investigação em 

turismo a nível internacional e por conseguinte irá tornar a Região conhecida e reconhecida pela 

investigação realizada em turismo, através da publicação de artigos científicos em revistas líderes 

internacionais, pela integração em redes de investigação internacionais, pela colaboração em 

projetos de IDT+I.

13-07-2017 01-06-2015 31-05-2021 9000-000 Funchal 918 892,08 781 058,27 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0145-FEDER-000008

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Equipamentos e infraestruturas 

científicas de Interesse Estratégico
680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

PROEQUIPRAM-Reforço do  

Investimento em Equipamentos e 

Infraestructuras Científicas na RAM

A operação PROEQUIPRAM compreende a aquisição e actualização de acessórios e equipamentos 

para os polos da Rede Nacional de Ressonância Magnética Nuclear e da Rede Nacional de 

Espectrometria de Massa instalados na RAM através do Universidade da Madeira e do Centro de 

Química da Madeira.

20-07-2017 01-07-2017 10-10-2019 9000-000 Funchal 449 999,98 382 499,99 FEDER 85,00%
Infraestruturas de investigação e 

de inovação (público)

M1420-01-0145-FEDER-000011

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

CASBio.  Avaliação e monitorização da 

Agrobiodiversidade e da 

Sustentabilidade dos Agrossistemas 

nos novos cenários climáticos

O CASBio visa a avaliação e monitorização da Agrobiodiversidade e da Sustentabilidade dos 

Agrossistemas nos novos cenários climáticos, contribuindo para a implementação da Estratégia 

Regional de Especialização Inteligente para a RAM (RIS3-RAM), no domínio da Biosustentabilidade 

e da estratégia CLIMA-Madeira.

05-07-2017 01-09-2017 31-03-2023 9000-000 Funchal 996 060,02 846 651,02 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0145-FEDER-000016

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

45 - Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico
680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

PlasMa: teoria e simulação avançada 

de plasmas relevantes para aplicações 

energéticas

O Projeto é dedicado à investigação de duas formas de descargas elétricas em gases a alta 

pressão: descargas de arco e streamer. Será executado pela equipa do Polo na UMa do Instituto 

de Plasmas e Fusão Nuclear do IST, instituto avaliado com a classificação “Excecional” pela FCT. 

As atividades propostas terão forte ligação à indústria de alta tecnologia e a parceiros académicos 

internacionais.

07-06-2019 01-01-2019 30-06-2023 9000-000 Funchal 1 401 203,90 1 191 023,32 FEDER 85,00%

Atividades de investigação e de 

inovação em centros públicos de 

investigação e centros de 

competência, incluindo a 

cooperação em rede (networking)

M1420-01-0247-FEDER-000001

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 511281897 WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

SENSE SEAT - Mobiliário Tecnológico 

Inovador para o Estímulo da 

Criatividade e Aumento de 

Produtividade

O projeto SENSE-SEAT visa a investigação, estudo e desenvolvimento de soluções de mobiliário 

para escritório combinadas com tecnologia de ponta a nível de sensores e atuadores e que 

permitam o aumento da produtividade e criatividade dos utilizadores.

25-11-2016 01-06-2016 31-05-2018 9000-065 Funchal 364 733,58 226 180,76 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000003

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 501824391

SUBMATE, ARTIGOS PARA 

ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS E 

VERTICAIS, LIMITADA

Eletronic Compact Bailout Breather

Desenvolvimento de um rebreather baylout de emergencia (sistema de backup) que sera 

utilizadopor todos os mergulhadores independentemente do tipo de mergulho e sempre que 

ouver algumproblema com o seu equipamento base. Podera ter a aplicação adicional na area da 

Aeronautica,Bombeiros, Minas e Protecção Civil.

23-10-2017 13-09-2016 31-12-2022 9000-224 Funchal 471 370,05 230 628,19 FEDER 49,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000004

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514070102
TEMPTATION KEEPER UNIPESSOAL, 

LDA

OPTISHOWER optimização de 

consumos de agua e energeticos 

através da informação em tempo real.

O projeto OPTISHOWER visa a investigação, estudo e a investigação para otimização do produto 

para sua comercialização que irá recorrer das mais recentes tecnologias de IOT, CyberPhysical 

Systems, Data Mining e Gamificação, solução para hotéis, piscinas, ginásios, dormitórios e 

também pessoas singulares com apreço pelo ambiente e interesse em gadgets tecnológicos.

24-03-2017 12-06-2017 31-12-2020 9020-105 Funchal 591 860,32 369 123,61 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000006

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 509799582
MADEBIOTECH - C R & D, S.A. (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Valorização do potencial insular para 

aplicações de valor acrescentado

MarineBlueRefine, uma parceria entre a MadeBiotech e a UMa, aborda a valorização dos resíduos 

da indústria do pescado. Através da biotecnologia e da engenharia dos bioprocessos, apenas com 

tecnologias ambientalmente sustentáveis, pretende-se investigar a produção de biocompostos 

para incorporação em formulações cosméticas, alimentares e nutracêuticas a partir dos restos de 

atum e espada-preta.

22-02-2017 01-02-2017 31-01-2019 9200-047 Machico 1 978 527,38 1 275 000,00 FEDER 64,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME
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M1420-01-0247-FEDER-000007

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 511001720
EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

SuperPRO I - Supervisão do processo 

fermentativo da cerveja lager

O projeto SUPERPRO tem por objetivo central a otimização do processo de produção da cerveja a 

partir de uma instalação piloto e de uma análise detalhada do mosto e da cerveja nas várias 

etapas de produção, de forma a minimizar a variabilidade do processo e maximizar a eficiência do 

mesmo, assegurando as características sensoriais do produto final e a qualidade expectável pelo 

consumidor.

04-07-2017 02-05-2017 31-08-2019 9304-003
Câmara de 

Lobos
767 386,37 408 857,40 FEDER 53,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME

M1420-01-0247-FEDER-000011

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - Instrumentos Financeiros - 

CAPITAL - Atividades de I&D 

empresarial

513230068
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO, S.A.

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Atividades de I&D empresarial

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista a 

disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção de atividades de I&D 

empresarial das PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros especializados 

(CR, OCRv) que serão selecionados por um processo aberto e transparente por forma a atingir os 

objetivos preconizados pelo PO.

24-10-2017 01-10-2017 31-12-2022 4350-158 Funchal 1 176 470,59 1 000 000,00 FEDER 85,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000012

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 513981969 TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA
Projeto de investigação em turismo 

digital - TC24

A nova plataforma a desenvolver funcionará através do perfil do utilizador (turista), das suas 

preferências, contexto da utilização e a sua localização. O modelo de funcionamento da 

plataforma significa que será possível adaptar a oferta de um destino em conformidade com as 

expectativas do turista, contribuindo para uma maior satisfação e tornando mais fácil ao turista 

encontrar o que pretende.

21-12-2017 01-10-2017 29-02-2020 9125-129 Santa Cruz 665 369,89 430 585,19 FEDER 65,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000014

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514188103 NEW ORGANIC PLANET, LDA

Probiomadeira - reforço do 

conhecimento técnico científico 

necessário à adequação e otimização 

das condições locais para a prática de 

sistemas de produção em Agricultura 

Biológica.

Identificadas as potencialidades e eventuais dificuldades e lacunas a ultrapassar para potenciar 

sistemas de produção em Agricultura Biológica, o projeto proposto pretende reforçar o 

conhecimento técnico científico necessário à adequação e otimização das condições locais ao 

conjunto de culturas que se venham a demonstrar com maior interesse económico na região.

25-05-2018 30-04-2018 30-09-2021 9000-058 Funchal 698 580,07 353 110,19 FEDER 51,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000017

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514555688

THE POWER OF TOUCH, 

TECHNOLOGIES, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

M-SMART Desenvolvimento de 

Tecnologia Biométrica multifuncional 

de suporte a aplicações multissectoriais 

transversais à sociedade Madeirense 

no Madeira Living Lab

M-SMART é um projeto de I&D em Tecnologia de Segurança Biométrica no Living Lab da Madeira. 

A Tactilis vai investigar e desenvolver um produto novo, o Carrier, complementar ao seu Smart 

Card biométrico. Com a indústria TIC local e a UMa irá desenvolver aplicações de e-ID, 

pagamentos e saúde. Foi assinado um acordo com o Governo Regional para 25 pilotos 

demonstradores de âmbito multissectorial. 

25-05-2018 04-02-2019 31-01-2021 9050-075 Funchal 1 792 487,20 979 883,80 FEDER 55,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000018

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Desenho de Cozinhas Industriais do 

Futuro: Inovação com Internet das 

Coisas e Tecnologias Inteligentes Ativas 

(A Cozinha Industrial do Futuro)

Pela análise das práticas, dos objectos e do espaço utilizados, verifica-se que existe um potencial 

de economia de recursos e aumento da segurança, que se pode obter pelo design de objectos e 

processos, relevantes para a refeição, que alarga e complementa as acções já implementadas, 

constituindo uma investigação em design que aborda várias dimensões dentro de uma cozinha 

industrial.

29-08-2018 31-03-2018 17-03-2020 9300-020
Câmara de 

Lobos
349 018,97 203 785,34 FEDER 58,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME

M1420-01-0247-FEDER-000019

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 511281897 WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

SUAVE  - Ferramentas de software e 

enquadramento metodológico para 

intervenções subliminares na saúde e 

turismo

Estudo de novas técnicas de persuasão em ambiente tecnológico com vista ao aumento do bem-

estar físico e mental dos utilizadores, através da concepção, prototipagem e avaliação de uma API 

para integração em ambientes web e mobile.

25-05-2018 01-06-2018 30-11-2019 9000-065 Funchal 366 679,58 227 350,02 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000020

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 513714626 INNOVAKEME, LDA.

OIPS-Offshore Island Porto Santo - 

projeto de 

investigação,desenvolvimento e 

tecnologia, com o objetivo de 

desenvolver um novo produto e 

reforçar a capacidade competitiva da 

economia regional.

O Consórcio formado pelas empresas Planeta Vibrante Lda, EEM- Empresa de Eletricidade da 

Madeira S.A. e AREAM- Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, 

pretende desenvolver e implementar um projeto de investigação, desenvolvimento e tecnologia, 

denominado OIPS- Offshore Island Porto Santo.  

16-11-2018 01-04-2018 21-07-2021 9000-058 Funchal 1 175 505,14 631 200,67 FEDER 54,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME

M1420-01-0247-FEDER-000022

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514378433
PTNEARSOFT, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
BANK-IN-A-BOX

Bank-In-A-Box é um projeto de I&D para desenvolvimento de um sistema TIC financeiro com base 

em paradigmas de cloud computing, Software as a Service, Machine Learning, Psicometria, 

Blockchain e IoT. Este sistema financeiro deverá permitir a instituições financeiras e todas as 

dimensões e de forma global a gestão de produtos de microcrédito, operando num modelo de 

negócio SaaS.

18-10-2018 01-01-2019 30-08-2021 9060-380 Funchal 645 025,00 370 431,28 FEDER 57,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000023

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514766980 PHYTOALGAE, LDA

Transformação e valorização dos 

resíduos agroindustriais para a 

produção de compostos bioactivos em 

microalgas

Este projeto tem como pilar central a produção biológica de microalgas com vista à obtenção de 

compostos bioativos, utilizando resíduos provenientes da agroindústria madeirense. O projecto 

visa a produção sustentável de biomoléculas com grande potencial de introdução em 

suplementos nutracêuticos e produtos de cosmética, para manter ou melhorar o bem-estar e a 

saúde da população em geral.

02-05-2019 01-12-2018 31-03-2021 9000-607 Ribeira Brava 130 771,61 80 667,90 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000024

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.
Impacto da Tecnologia na Qualidade do 

Vinho Madeira

O projeto pressupõe a monitorização da temperatura e humidade dos armazéns da MWC 

(situados na Zona Franca da Madeira (ZFM), Caniçal, e nas Adegas de São Francisco (ASF), no 

Funchal), onde se encontram armazenados cerca de 4500 hL de vinho Madeira distribuídos em 

cascos e cubas de madeira, para que seja estabelecida a sua relação com as características 

analíticas e sensoriais dos vinhos armazenado

20-12-2018 01-07-2018 31-07-2021 9000-069 Machico 1 114 684,16 598 501,99 FEDER 54,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME
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M1420-01-0247-FEDER-000025

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 501824391

SUBMATE, ARTIGOS PARA 

ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS E 

VERTICAIS, LIMITADA

CCSROV (Complex Confined Space R. O. 

V.)

Desenvolvimento de um veículo subaquático de controlo remoto (ROV), de reduzidas dimensões, 

de baixo custo de produção e operação, capaz de muito longas e profundas penetrações em 

meios confinados subaquáticos complexos. Adicionalmente, serão testadas e criadas soluções 

inovadoras nos diversos aspetos da construção e equipamento do veículo.

20-12-2018 01-01-2019 31-12-2022 9000-224 Funchal 962 508,38 579 103,30 FEDER 60,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000030

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 500700834 ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL S.A.
Monitorização Estrutural de Grandes 

Estruturas

MEGE é um projeto de I&D de uma solução para Monitorização Estrutural de Grandes Estruturas, 

aplicável a aeroportos, pontes, portos e rodovias.  Fará uso de sensores laser, fotogrametria e 

modelos digitais 3D para alimentar algoritmos que analisam em tempo real a integridade da 

infraestrutura de maneira eficiente, dando apoio à decisão na manutenção. Será testado no Living 

Lab Aeroporto da Madeira

20-12-2018 01-03-2019 28-02-2021 1700-008 Santa Cruz 1 281 051,70 594 419,03 FEDER 46,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000031

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 502452536

OCEANO PANORÂMICO - 

TRADING,SERVIÇOS E INVESTIMENTOS 

LDA

Madeira Nature Centre

O “Madeira Nature Centre” será um parque temático indoor focado numa experiência cognitiva 

multissensorial - o principal diferenciador de negócio. Através da aplicação de diversas 

tecnologias emergentes como a realidade aumentada ou a realidade virtual, o visitante irá ter 

acesso a um conjunto de experiências que o emergem na descoberta do arquipélago. 

02-05-2019 01-06-2019 28-02-2022 9000-707
Câmara de 

Lobos
1 073 220,72 672 065,42 FEDER 63,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000033

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 511124724
MARÍTIMO DA MADEIRA - FUTEBOL - 

SAD
MTL - MARÍTIMO TRAINING LAB

Dotar a Marítimo SAD e a Região Autónoma de um Centro de Treino de Alto Rendimento e 

Performance, em parceria com um Instituto de Investigação que se rege pela excelência do 

conhecimento e da investigação, centrando o foco na defesa da Saúde do atleta de alta 

competição, é um desiderato que se pretende atingir, criando bases para que o projeto caminhe 

pelos seus próprios pés para além da conclusão

03-09-2019 01-07-2019 30-11-2022 9064-505 Funchal 1 116 027,14 684 684,05 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000036

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 515328928 GROOVY PLANET LDA FormaSpot -  Formação on Spot.

FormaSpot é um projeto de I&D cujo objetivo é o de desenvolver um sistema inteligente de apoio 

à Aprendizagem ao Longo da Vida, dando acesso a formação de interesse na zona geográfica do 

aluno, aconselhando e materializando as suas qualificações em sucesso profissional. Terá um 

marketplace global de oferta formativa e um agente Machine Learning. A confiabilidade das 

qualificações será assegurada a

27-12-2019 01-09-2019 28-02-2023 9020-105 Funchal 738 322,85 446 776,07 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000038

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 511281897 WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

ETC - Estudo e Desenvolvimento de 

Tecnologias para Cuidados 

Domiciliários

Temos assim, duas vertentes/áreas de investigação neste projeto:a) Por um lado, todo o estudo e 

validação do uso deste tipo de tecnologias assistenciais e qual o seu impacto nos cuidadores 

informais (até à data, os estudos têm-se centrado somente na pessoa cuidada), no seu bem-estar 

mental;b) Toda a componente de investigação tecnológica e de design, em como tornar mais 

apelativos este tip

20-09-2019 31-12-2019 30-04-2022 9000-065 Funchal 538 475,54 333 466,81 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000039

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514375795
YACOOBA - TURISMO, LAZER E 

TECNOLOGIA, LDA
BLOCKGIG.TRAVEL

O BLOCKGIG.TRAVEL irá permitir não só uma desestruturação das componentes que perfazem a 

logística da cadeia de valor dos serviços turísticos, eliminando intermediários ineficientes, como 

também irá resolver problemas relacionados com os restantes sectores (ex: prova de identidade 

do consumidor para a bilhética) e ainda criar novas oportunidades de ganhos económicos com a 

tokenização do sistema

27-12-2019 01-10-2019 30-04-2022 9000-015 Funchal 841 813,98 520 098,90 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000042

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 516204327 SH SEEHEALTH, LDA
Saúde Escolas: Projeto de 

Monitorização em Saúde [SEE_App]

A visão deste projeto é que as tecnologias móveis digitais desempenham um papel essencial no 

controlo e mitigação de doenças infecto contagiosas como é o caso da COVID-19, permitindo a 

monitorização  e comunicação das autoridades escolares e de saúde com a população suscetível e 

infectada.Este projeto visa aperfeiçoar um aplicativo de saúde para dispositivos móveis com foco 

em doenças infecciosas

18-10-2021 01-08-2021 31-07-2023 9050-021 Funchal 808 663,32 493 347,94 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000044

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

IRON DOG - INVESTIGAÇÃO EM 

REALIDADE AUMENTADA PARA CÃES

Temos como objetivo desenhar um sistema de realidade aumentada adaptado a canídeos e 

conseguir que o cão siga comandos básicos, transmitidas remotamente através do sistema.O 

projeto tem como objectivo, via I&D na área da interação Animal-Computador aplicado à 

cinotecnia, avançar no estado da arte, com objetivo de conceber e desenvolver um sistema de 

realidade aumentada aplicada a cães de serviço

18-10-2021 01-07-2021 30-06-2023 9100-267 Machico 1 212 207,89 655 316,82 FEDER 54,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000045

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 511285809 S4I - SECURITY 4 INTEGRATION, LDA BHealth - Making Your Health Easier

Bhealth será a ferramenta fundamental na ligação entre todos aqueles que se preocupam com a 

sua saúde e os profissionais de saúde que desejam otimizar os seus serviços aportando maior 

qualidade na prestação dos mesmos, seja em ambiente presencial seja em ambiente remoto.

18-10-2021 01-06-2021 31-05-2023 9100-153 Funchal 455 555,76 277 355,37 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000046

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 515777234 AGROFOOD TECHIS, UNIPESSOAL LDA

SOLO PLUS - Desenvolvimento de 

Processo Biotecnológico de Produção 

Integrada de Biofertilizantes Ecológicos

O projeto SOLO PLUS visa a introdução de conhecimento científico, desenvolvimento 

biotecnológico e sustentabilidade ecológica no setor de agroalimentar da Região Autónoma da 

Madeira, através do desenvolvimento de um processo biotecnológico de produção integrada de 

biofertilizantes ecológicos e inovadores para a intensificação da produtividade agrícola, 

preservação da fertilidade do solo, conservaç

18-10-2021 01-10-2021 30-06-2023 9020-418 Santa Cruz 350 487,50 212 959,64 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação
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M1420-01-0247-FEDER-000047

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 514769033 THE TOMORROW COMPANY, LDA

BUSINESS MODEL FOR ORGANIC 

WASTE VALORIZATION TROUGH BLACK 

SOLDIER FLY LARVAE USE AND 

CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES 

APPLICATION IN OUTERMOST ISLANDS - 

circleFLY

O projeto circleFLY visa desenvolver uma solução sistémica que, baseada nos princípios da 

economia circular, valorize os resíduos orgânicos através da utilização da larva da mosca soldado 

negro. Através deste processo obter-se-á um conjunto de produtos e subprodutos de alto valor 

acrescentado utilizados na alimentação animal (aves, suínos e aquacultura) e na fertilização 

sustentável dos solos.

18-10-2021 01-07-2021 30-06-2023 9125-072 Funchal 1 163 838,90 704 834,99 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000052

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 516450999 THE BIOMASK COMPANY, LDA. BioMask

O bioMASK visa alavancar-se na produção abundante de banana na Madeira e usar o subproduto 

do caule da bananeira para desenhar, projetar e produzir uma máscara biodegradável, lavável e 

com filtro (FFP) de classificação FFP2 ECDC.  Terá como objetivo atingir a eficiência de filtração 

contra partículas virais de 0,1 mícron no ar. Usará os caules das sobras da bananeira após o 

cultivo da fruta para c

30-03-2022 01-09-2021 30-06-2023 9050-021 Funchal 602 034,15 352 403,05 FEDER 59,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-01-0247-FEDER-000055

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 516246186 ZMTEUROPE, LDA
RRSO - Restaurant Review Sentiment 

Output

A inovação do projeto centra-se em processar a informação fornecida pelos utilizadores-clientes e 

pelos utilizadores-fornecedores e na produção de relatórios resumo relevantes que possam 

ajudar a otimizar o processo de previsão de sentimento que posteriormente será integrado na 

plataforma para permitir análises em tempo real, indo de encontro às expectativas de ambas as 

partes.

30-03-2022 01-11-2021 30-06-2023 1200-870 Funchal 380 121,28 239 193,94 FEDER 63,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000061

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 516239570
AST AUTOMOTIVE SERVICES 

TECHNOLOGIES, LDA
e - CARGO VAN

O projecto e-CARGO VAN trata-se de um projecto de I&DT que pretende desenvolver soluções 

para o sector da mobilidade sustentável, em particular para a losgistica urbana. É submetido com 

um investimento total de 378.345€, esperando obter uma comparticipação pública de 

273.354,26€ (FEDER) a que se acresce 48.238,98€(OR). Os restantes 56.751,75€ da 

comparticiapção privada estão assegurados.

30-03-2022 01-06-2022 30-06-2023 9020-105 Funchal 378 595,00 235 671,26 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000062

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514714620 BINARYSCOPE SOLUTIONS, LDA WoundScope

Este projeto de I&D em informática na saúde, focado na área das feridas, objetiva a melhoria do 

conhecimento, da qualidade dos cuidados e da gestão de recursos, através da investigação e 

criação de uma plataforma para registo, monitorização e tratamento de feridas, englobando um 

sistema de apoio à decisão e de indicadores que orientem e promovam a continuidade dos 

cuidados de saúde.

30-03-2022 01-09-2021 31-05-2023 9050-063 Funchal 200 755,45 114 656,62 FEDER 57,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000067

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 515663654
VGPC, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
SAFE - SAfe Football Entrance

A plataforma de informação e comunicação que se pretende desenvolver, envolve 2 

componentes fundamentais: (1) monitorização da situação epidemiológica e controlo de pessoas 

no acesso a um recinto desportivo; (2) maximização da experiência do end-user na instalação que 

frequenta.

30-03-2022 01-01-2022 30-06-2023 9050-021 Funchal 909 356,69 561 301,50 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000068

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 515322970
INTELLIBUILD - DIGITALIZAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS, LDA.

GIAQ ? Gestão Inteligente de Água 

Quente

O projeto é essencial para possibilitar as extensas tarefas de preparação com vista ensaio e 

validação do controlo e comando automático de sistemas de AQS com base em algoritmos de 

aprendizagem automática com dados recolhidos diretamente no edifício. Tratando-se de uma 

nova área de digitalização, não existem muitos estudos práticos de aplicação destas tecnologias à 

gestão de AQS. Em consequência t

30-03-2022 01-07-2021 30-06-2023 9020-105 Funchal 531 315,72 325 957,04 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000069

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 514769033 THE TOMORROW COMPANY, LDA

InnovFROG - Solução tecnológica 

inovadora de apoio à ranicultura de 

precisão

O projeto InnovFROG visa o desenvolvimento de uma solução de base tecnológica, constituída 

por uma plataforma digital e um sistema de apoio à ranicultura de precisão, que visa potenciar a 

atividade da ranicultura através da criação de condições que, ao substituir o trabalho manual pela 

utilização de tecnologia, favoreçam os impactos económicos, ambientais e zootécnicos desta 

atividade.

30-03-2022 01-10-2021 30-06-2023 9125-072 Funchal 489 361,60 299 915,35 FEDER 61,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000072

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Copromoção 513927980 LOGIMADE, LDA
Micro-hubs Colaborativos para a 

Economia Circular

O projeto tem por objetivo desenvolver as atividades de investigação e desenvolvimento 

experimental industrial necessários à implementação de um novo conceito de micro-hub logístico 

colaborativo (MLC) estendido para suportar processos de economia circular. Para alcançar este 

objetivo, os parceiros de consórcio irão colaborar para desenvolver o modelo económico e sua 

operacionalização através do de

30-03-2022 01-01-2022 30-06-2023 9000-216 Funchal 383 365,65 235 880,88 FEDER 62,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0247-FEDER-000073

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

47 - PROciência 2020 - Individual 516545329 KBAI RESEARCH, UNIPESSOAL LDA. KBAI-SE

O produto KBAI Smart Ed é uma ferramenta de interação com uma base de conhecimento 

dinâmica e colaborativa, a qual é capaz de processar racionalmente o conhecimento 

acumulado.Sustentado por uma plataforma central, que pode estar alojada na Cloud ou num 

servidor interno, através do KBAI Smart Ed é possível registar e correlacionar conhecimento sobre 

qualquer tema para depois o questionar.

30-03-2022 01-09-2021 30-06-2023 9000-032 Funchal 397 413,05 195 927,91 FEDER 49,00%

Investimento em infraestruturas, 

capacidades e equipamento em 

PME diretamente ligadas a 

atividades de investigação e de 

inovação

M1420-01-0249-FEDER-000001

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 510088791 NAREDE3.O - LDA Narede Contabilização automatizada

O projecto visa a criação de instrumentos que preparem a empresa para o futuro e a sua 

modernização e capacitação para o crescimento.Este é um projecto inovador uma vez que a 

empresa se propõe criar software capaz de realizar rotinas que hoje não são possíveis.O objectivo 

é a criação de um mecanismo de integração automática de dados em software de processamento 

contabilístico, com a mínima int

04-07-2017 20-11-2016 31-12-2018 9000-192 Funchal 117 086,83 44 785,72 FEDER 38,00%
Processos de investigação e 

inovação em grandes empresas
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M1420-01-0249-FEDER-000003

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 511260636 ECOBASALTO LDA

Transformação de pedra basalto 

através das TIC aplicadas à indústria e 

Interner das Coisas

Todo o projeto será assente num circuito integrado de produção através das TIC aplicadas à 

industria e Internet das Coisas. Atualmente a Ecobasalto trabalha de forma práticamente manual 

e desconetada da tecnologia, algo a alterar com o presente projeto e que representa uma 

verdadeira oportunidade de competir com as empresas Chineses no mercado Europeu.

29-08-2018 01-06-2018 31-12-2019 9020-114 Funchal 1 111 388,11 425 000,00 FEDER 38,00%
Processos de investigação e 

inovação em grandes empresas

M1420-01-0249-FEDER-000007

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA
GROW - Grupo Sousa Reorganization 

Operating World

O projecto consiste na implementação de uma plataforma de suporte a processos integrados, 

com vista a uma gestão consistente e centralizada, assente em tecnologia SAP.
21-12-2021 19-04-2018 18-04-2020 9125-067 Santa Cruz 4 175 263,76 425 000,00 FEDER 10,00%

Processos de investigação e 

inovação em grandes empresas

M1420-01-0249-FEDER-000011

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 514727683 NOBLEPASSION, LDA

Criação de nova atividade produtiva, 

inovadora em termos de processo e de 

tecnologia de última geração

A decisão da Direção na focalização no core business da empresa, conduz a uma estratégia de 

desenvolvimento de parcerias com empresas locais para a distribuição e venda dos produtos 

produzidos, com ganhos em termos rendibilidade e de eficiência em toda a cadeia de valor.O 

efeito de arrastamento a montante e a jusante da empresa, verifica-se ao nível do aumento da 

atividade regional.

06-06-2019 02-12-2018 01-12-2020 9020-006 Funchal 1 431 500,00 424 111,19 FEDER 30,00%

Transferência de tecnologia e 

cooperação entre universidades e 

empresas, sobretudo em 

benefício das PME

M1420-01-0249-FEDER-000017

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 514617268
FIBANDCO EUROPE, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Behogitor - criação de um novo 

estabelecimento, de âmbito 

internacional, que visa a introdução de 

um novo e inovador produto no 

mercado, reforçando a base produtiva 

transacionável da RAM

A Behogitor é uma empresa constituída recentemente. Irá abrir um novo estabelecimento na 

Zona Franca da Madeira, dedicado à fabricação e comércio de folheados através de uma 

tecnologia patenteada que permite o uso de troncos de bananeira para produzir, seguindo um 

processo ecológico, sem a utilização de qualquer produto químico no processo de fabricação.

13-05-2020 25-08-2021 31-03-2023 9050-436 Funchal 978 549,69 374 295,26 FEDER 38,00%
Processos de investigação e 

inovação em grandes empresas

M1420-01-0249-FEDER-000019

01 - Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

49 - Inovar 2020 514785128
FLOATINGPARTICLE, INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO, S.A.

Estabelecimento na RAM da estação de 

produção e de controlo de qualidade 

do novo produto-processo SiTAPE, 

introduzindo inovação tecnológica com 

base científica direcionada para o 

mercado global

As perdas de água nas redes de abastecimento representam elevados custos financeiros e 

ambientais mundialmente. O SiTAPE, por meio de tecnologia como AI e IoT, trata este problema 

de uma forma holística: reduz perdas e custos e aumenta eficiência. Oferece ainda como 

subproduto a produção de energia limpa.  O projeto estabelece na RAM a Estação de Produção e 

de Controlo de Qualidade do SiTAPE.

13-05-2020 01-03-2020 30-06-2021 9200-047 Funchal 909 543,41 425 000,00 FEDER 47,00%
Processos de investigação e 

inovação em grandes empresas

M1420-02-0550-FEDER-000001

02 - Melhorar o acesso às tecnologias 

de informação e da comunicação, bem 

como a sua utilização e qualidade

50 - Disponibilização de serviços 

eletrónicos, em pontos únicos, para 

atendimento e/ou comunicação 

interna 

511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL Loja do Munícipe

A implementação da Loja do Munícipe e dos seus vários canais de interação irá permitir aos 

munícipes e visitantes do Município do Funchal um fácil acesso à informação e atendimento, 

permitindo a seleção do modo de interação com os serviços da CMF. Independentemente do 

canal de contacto, a informação apresentada é a mesma e é gerida pelos serviços de forma 

centralizada.

29-07-2016 31-12-2014 30-06-2023 9000-000 Funchal 2 102 107,25 1 800 250,93 FEDER 86,00%

Serviços e aplicações de 

administração pública em linha 

(incluindo contratação pública 

eletrónica, medidas TIC de apoio à 

reforma da administração pública, 

cibersegurança, medidas de 

confiança e privacidade, justiça 

eletrónica e democracia 

M1420-02-0550-FEDER-000002

02 - Melhorar o acesso às tecnologias 

de informação e da comunicação, bem 

como a sua utilização e qualidade

50 - Digitalização e disponibilização de 

serviços online
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

Implementação de Solução Web e 

Serviços Online para Gestão Integrada 

de Programas de Emprego (GIPE)

A implementação deste projeto proporcionará ao IEM melhorar significativamente, as suas 

competências administrativas, nomeadamente, com a disponibilização de serviços públicos 

online para cidadãos e entidades coletivas.

19-04-2016 02-10-2015 30-06-2023 9060-027 Funchal 1 086 068,31 923 158,07 FEDER 85,00%

Serviços e aplicações de 

administração pública em linha 

(incluindo contratação pública 

eletrónica, medidas TIC de apoio à 

reforma da administração pública, 

cibersegurança, medidas de 

confiança e privacidade, justiça 

eletrónica e democracia 

M1420-02-0550-FEDER-000006

02 - Melhorar o acesso às tecnologias 

de informação e da comunicação, bem 

como a sua utilização e qualidade

50 - Disponibilização de serviços 

eletrónicos, em pontos únicos, para 

atendimento e/ou comunicação 

interna 

517252481

AIM - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA, IP-RAM

MODRAM - APR 2.0: Modernização 

Administrativa da RAM

Concretizar um projeto de modernização administrativa, transversal a todos os departamentos e 

organismos do Governo Regional, tanto da administração direta e indireta da RAM, como do setor 

empresarial.

09-08-2017 01-01-2017 30-06-2023 9000-064 Funchal 3 290 000,00 2 828 232,96 FEDER 86,00%

Serviços e aplicações de 

administração pública em linha 

(incluindo contratação pública 

eletrónica, medidas TIC de apoio à 

reforma da administração pública, 

cibersegurança, medidas de 

confiança e privacidade, justiça 

eletrónica e democracia 

M1420-03-0651-FEDER-000001
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513571477 PUBLINSULAR II - LDA

Aquisição de material tecnológico 

inovador na área da Publicidade e 

Impressão

. 17-11-2015 17-06-2015 31-12-2016 9050-012 Funchal 502 097,03 234 730,36 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000003
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511043686

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS 

MADEIRENSES - AJEM
Cidade do Empreendedor

A AJEM pretende criar uma verdadeira Cidade onde todos quantos visitam a mesma possam ser 

informados, esclarecidos, sensibilizados, apoiados e aconselhados no âmbito do emprego e da 

criação de empresas. A organização espacial da feira será um dos factores de inovação deste 

projeto uma vez que serão compostas por várias "ruas/estradas" temáticas facilitando a 

identificação e orientação de todos.

29-12-2015 31-07-2015 12-08-2016 9000-130 Funchal 122 549,00 104 166,65 FEDER 85,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0651-FEDER-000005
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Abertura de segundo estabelecimento 

com aposta na inovação do serviço

Abertura de segundo estabelecimento com aposta na inovação do serviço, nomeadamente ao 

nível do atendimento, através de uma aplicação informática os clientes podem efetuar os seus 

pedidos.

15-02-2016 30-09-2015 26-11-2016 9000-015 Funchal 210 062,39 98 204,16 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)
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M1420-03-0651-FEDER-000006
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513657835 FANTASIA DAS PRINCESAS, LDA

Tratamentos de SPA/Beleza para 

crianças

A Princelândia, propriedade do grupo Diveralia Spa, S.L, é o primeiro franchising da Europa que 

desenvolveu um conceito novo e inovador de Spa educacional para meninas, tendo a sua sede 

em Espanha. É atualmente uma empresa em constante evolução, com grandes perspetivas de 

futuro e uma clara vocação internacional (conta já com lojas abertas em Lisboa, Porto, mais de 30 

em Espanha e EUA), em que s

13-04-2016 14-10-2015 01-04-2017 9000-087 Funchal 81 563,86 38 131,10 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000015
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513859365 CAVADAS BUZZ LDA

Desenvolvimento de plataforma 

informática para gestão de pedidos 

entrega de refeições ao domicílio, e 

entrega de refeições.

Pretende-se com o presente projeto criar uma proposta de valor junto dos restaurantes que 

poderão oferecer aos seus clientes um serviço integrado e sofisticado, através da utilização da 

plataforma informática, e junto dos clientes que poderão beneficiar de entregas ao domicilio de 

refeições escolhidas de restaurantes com ou sem sistema de entrega e através de uma serviço 

inovador e sofisticado.

18-07-2016 14-03-2016 20-10-2017 9325-323
Câmara de 

Lobos
82 382,44 45 516,30 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000018
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513955534 LITTLE CITIES, LDA

Little Cities - desenvolvimento de uma 

nova aplicação tecnológica, inovadora 

e criativa, direccionada para famílias 

com crianças entre os 3 e 12 anos e 

com projecção internacional.

Este projecto tem como objectivo criar uma aplicação tecnológica que seja utilizada por famílias 

que viajam com crianças menores de 12 anos. É um produto extremamente criativo, que irá criar 

histórias, montá-las de forma interactiva para que possam ser experimentadas cidade a cidade, 

incorporando todas as informações turísticas e históricas de cada ponto de referência.

18-07-2016 10-05-2016 31-10-2017 9000-019 Funchal 576 270,00 318 389,18 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000022
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514027576 SARDINHA LADINA UNIPESSOAL LDA

Madeirapass - projecto de base digital 

e suporte tecnológico, com 

desenvolvimento de portal de 

apresentação de todas as propostas 

turísticas da região e possibilidade de 

interacção com o cliente.

O Madeirapass visa promover a RAM, desenvolver o cartão oficial do Turismo da Madeira e 

possibilitar a aquisição dos serviços turísticos disponíveis de um modo cómodo e imediato. 

Procura ser um parceiro da região, um motor de pesquisa e vendas, que concentra o sector do 

turismo e permite a sua publicidade e comunicação além-fronteiras, na base web e app do 

projecto. 

25-11-2016 05-07-2016 18-02-2018 9000-019 Funchal 569 500,00 314 648,75 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000025
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513635017

MBEZF, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Criação de uma unidade industrial de 

produção de estilha de madeira seca e 

pellets, tendo como objetivo a 

promoção de uma actividade inovadora 

na região, de elevado valor 

acrescentado.

O projeto que se apresenta visa a instalação de uma unidade industrial de produção de estilha de 

madeira seca e uma pequena produção de pellets. A Madeira Biomass Energy (MBE) posiciona-se 

como uma nova e inovadora produtora de uma fonte de energia renovável no mercado regional, 

onde não existe qualquer player com a capacidade de produção equivalente à unidade industrial 

a instalar.

28-10-2016 17-08-2016 02-11-2017 9200-047 Machico 727 296,80 278 191,02 FEDER 38,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000028
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 513501495 SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS, LDA

SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS - 

actividade na prestação de cuidados de 

saúde preventivos e de continuidade 

em meio hoteleiro

A estratégia de desenvolvimento da empresa assenta no elevado grau de inovação e 

adaptabilidade do conceito dos seus serviços às necessidades de um mercado não explorado, 

garantindo assim a sustentabilidade e crescimento da empresa.

22-02-2017 30-11-2016 29-05-2018 9000-100 Funchal 67 041,14 31 341,73 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000029
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514108975

IOMT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO 

MUÑOZ TRINDADE, UNIPESSOAL LDA

Abertura de um novo estabelecimento, 

na área da oftalmologia, com oferta de 

produtos e serviços inovadores, de 

elevado valor acrescentado para a 

região.

A empresa pretende criar uma clínica na área da oftalmologia, nomeadamente investigação e 

cirurgia ocular. Irá disponibilizar instalações modernas, que permitam integrar os vários serviços, 

com tecnologia e procedimentos diagnósticos e cirúrgicos de alta complexidade, ainda não 

existentes na região. A complementar, irá também ter uma equipa altamente especializada nas 

áreas onde irá atuar.

16-12-2016 28-09-2016 31-12-2017 9000-024 Funchal 900 913,02 421 176,84 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000034
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514129662 ALL ABOUT TOMORROW, LDA.

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.

Este projeto visa fomentar e melhorar o relacionamento entre as instituições e os vários 

concelhos, bem como do relacionamento destes com os seus cidadãos. Resulta assim, em 

otimizar a gestão e utilização dos equipamentos desportivos, culturais e de serviços diversos, 

disponíveis e relacioná-los numa plataforma de interação comum, permitindo um canal aberto de 

contacto direto com cada munícipe.

10-05-2017 04-11-2016 30-04-2018 9000-019 Funchal 635 000,00 350 837,50 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000035
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514176806 FINY VENTURES, LDA

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.

A VSM Sustainable pretende construir e gerir uma plataforma que permitirá aos detentores dos 

projetos aceder, de uma forma muito mais barata e simples, a múltiplos investidores potenciais 

interessados nos seus projetos. O desenvolvimento desta plataforma irá otimizar e automatizar 

todos os processos relacionados com a procura de investimento/investidores para projetos.  

10-05-2017 06-12-2016 30-04-2018 9000-058 Funchal 469 895,44 259 617,23 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000046
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514154420 JOAQUIM PERALTA, LDA JPeralta Sistemas Biométricos

Leitura de dados biométricos e parâmetros de segurança e outros de modo individual e em 

tempo real de utilizadores séniores
04-07-2017 21-09-2017 20-03-2019 9000-059 Funchal 442 726,00 206 974,41 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000049
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514146010

HVM-HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

MADEIRA, LDA

Criação de um hospital veterinário na 

Madeira.

A empresa HVM foi criada especificamente para o desenvolvimento do presente projeto, cujas 

principais motivações são necessidade que o mercado apresenta no sentido da uniformização dos 

cuidados de saúde veterinária na Região Autónoma da Madeira, com um aporte fundamental de 

tecnologia e qualidade.

04-07-2017 12-05-2017 30-04-2018 9020-002 Funchal 689 908,14 322 532,05 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)
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M1420-03-0651-FEDER-000051
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514334339 PALADARES PRINCIPESCOS LDA

O Frozen Yogurt é um produto muito 

saudável e vem ao encontro de um 

perfil de consumidor vamos apostar 2 

postos móveis que irão ficar localizados 

dentro de 2 espaços comerciais

A estratégia da empresa assenta no desenvolvimento de um produto com elevado grau de 

novidade no tipo de sabores a comercializar e ainda com fraca concorrência.  É expectável que a 

inovação seja ao nível regional, visto não haver outro produto com um conceito de 

venda/imagem semelhante no mercado.

21-11-2017 27-04-2017 30-08-2018 9060-206 Funchal 52 866,85 24 715,25 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000052
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511090145

STARTUP MADEIRA - MORE THAN 

IDEAS, LDA
Madeira +e

O projeto Madeira +e tem por objetivo geral a promoção do empreendedorismo geral e de base 

tecnológica. O projeto Madeira +e tem atuação nas áreas do empreendedorismo pois permite: a 

promoção do empreendedorismo em ambiente escolar, a promoção do empreendedorismo geral 

e temático, o programa de aceleração e eventos nacionais e internacionais.

05-07-2017 02-11-2015 31-12-2022 9020-105 Funchal 1 270 055,36 1 095 386,57 FEDER 86,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000056
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514146303 INÉDITO E DIFERENTE - LDA

Abertura de um novo estabelecimento, 

na área da saúde e bem-estar, com 

oferta de produtos e serviços 

integrados de forma inovadora, de 

elevado valor acrescentado para a 

região.

O objetivo deste projeto é criar um estabelecimento aberto ao público, que procura procurar 

conciliar o acompanhamento próximo e personalizado, regulado e ajustado por bases e factos 

científicos que garantem os resultados, nomeadamente o recurso à ciência ortomolecular que 

permite identificar possíveis características genéticas que influenciam a resposta quer ao 

exercício, quer à alimentação. 

23-10-2017 22-02-2017 15-11-2018 9050-082 Funchal 73 367,91 34 299,50 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000057
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511043686

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS 

MADEIRENSES - AJEM
Cidade do Empreendedor

A AJEM pretende criar uma verdadeira Cidade onde todos quantos visitam a mesma possam ser 

informados, esclarecidos, sensibilizados, apoiados e aconselhados no âmbito do emprego e na 

criação de empresas. A organização espacial da feira será um dos factores de inovação deste 

projecto uma vez que serão compostas por várias "ruas/estradas" temáticas facilitando a 

identificação e orientação de todos.

05-07-2017 26-10-2016 30-11-2017 9000-130 Funchal 122 305,00 103 959,25 FEDER 85,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000058
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514411520 PROTEÍNA LÚDICA - LDA

iDocPassport - Desenvolvimento de 

uma plataforma tecnológica inovadora 

de enorme valor acrescentado e 

centrada na oferta de serviços médicos 

para os turistas que visitam a RAM

Este projeto consiste na disponibilização de uma ferramenta tecnológica, uma aplicação para 

smartphone, que facilita o acesso a uma rede de prestadores de serviços médicos ao serviço dos 

turistas que permite solicitar a deslocação de um profissional médico ao domicílio em todos os 

concelhos do território da Região Autónoma da Madeira. 

23-10-2017 08-06-2017 29-01-2019 9270-125 Porto Moniz 102 737,75 56 762,61 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000060
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514368195 IDEIAS SATISFEITAS - LDA

Plataforma informática de matching 

entre empregadas de limpeza e clientes 

finais

Plataforma informática de matching entre empregadas de limpeza e clientes finais, tendo o 

Airbnb e Uber como inspiração.
25-05-2018 15-06-2017 15-12-2018 9020-001 Calheta 105 050,00 58 040,12 FEDER 55,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000070
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Instrumentos Financeiros - 

CAPITAL - Empreendedorismo 

qualificado e criativo

513230068
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO, S.A.

Instrumentos Financeiros  - Capital - 

Empreendedorismo qualificado e 

criativo

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista a 

disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção do empreendedorismo 

qualificado e criativo na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros especializados 

(BA e CR) que serão selecionados por um processo aberto e transparente por forma a atingir os 

objetivos preconizados pelo PO.

24-10-2017 01-10-2017 31-12-2022 4350-158 Funchal 529 411,76 450 000,00 FEDER 85,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000075
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 514111054

PONTE EDITORA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
Ponte Editora

A Ponte Editora, é uma editora de âmbito universitário vocacionada para a publicação e 

disseminação de conhecimento técnico e científico em português. Neste âmbito tem por missão 

privilegiar os autores oriundos da comunidade dos países de língua portuguesa, incluindo a 

Diáspora. Igualmente promove também os autores e a tradução de obras em língua portuguesa 

no estrangeiro e vice versa. 

21-11-2017 15-09-2017 19-10-2021 9020-105 Funchal 135 570,00 63 378,98 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000080
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511043686

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS 

MADEIRENSES - AJEM
Clube dos Empreendedores 

Com a iniciativa “1, 2, 3... EMPREENDE MADEIRA” pretende-se informar, formar, promoverboas 

práticas em formato de workshops que ao longo da operação, entre Agosto de2017 ao primeiro 

trimestre de 2019, percorrerá a maioria dos Concelhos da RAM. Com as 2 edições do PITCH TANK 

MADEIRA – 2017 e 2018 – pretende-se potenciar aimplementação de novos projetos e/ou a 

criação de empresas através da ligação entreos detentores de capital/know-how e os detentores 

de ideias – os empreendedores.

07-12-2017 26-06-2017 30-07-2019 9000-130 Funchal 216 367,00 183 911,95 FEDER 85,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0651-FEDER-000083
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 II 515456683 PIXELVELOCITY - LDA 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 o destino Madeira, os quais através de diversos 

quiosques multimédia disponibilizados em locais públicos, aplicações móveis iOS e Android e 

website, poderão consultar todas as informações, guias e conteúdos turísticos relevantes, ao 

mesmo tempo que tenham conhecimen

20-09-2019 01-07-2019 31-01-2022 9050-450 Funchal 140 291,83 63 750,00 FEDER 45,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000084
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 II 515299200

MÁRCIA CALDEIRA FREITAS & FREITAS - 

NUTRIÇÃO FUNCIONAL, LDA

Abertura de um novo estabelecimento 

dedicado à saúde e nutrição funcional, 

com uma oferta de serviços inovadora 

e integrada, com elevado valor 

acrescentado para a região da Madeira.

A empresa pretende com este projeto a criação de um espaço comum a uma equipa 

multidisciplinar que procura oferecer serviços de forma integrada na área da saúde e nutrição 

funcional. Pretende-se um serviço individualizado, com o objetivo de identificar e tratar a causa,e 

não simplesmente o sintoma de doenças relacionadas com o sistema digestivo, tendo em conta o 

corpo como um sistema integrado.

03-09-2019 13-05-2019 31-01-2021 9000-285 Funchal 96 270,83 45 006,62 FEDER 47,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)
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M1420-03-0651-FEDER-000085
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
51 - Empreender 2020 II 515498041 JARDINS AO LUAR - LDA

Investimento criativo e diversificado, 

incluindo atividades deportivas, 

recreativas e culturais, enriquecendo a 

oferta turística.

Disponibilizar para o mercado um produto diferenciador, com uma oferta diversificada, quer para 

o mercado interno, quer como oferta turística, potenciando um espaço numa zona nobre do 

Funchal, além da requalificação e valorização de toda a área do negócio, resultado duma 

cooperação entre sector publico, por via do investimento em áreas de lazer e requalificação de 

zonas da cidade e o sector privad

03-09-2019 01-05-2019 30-06-2021 9000-042 Funchal 145 056,24 63 750,00 FEDER 44,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0651-FEDER-000086
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511043686

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS 

MADEIRENSES - AJEM
MADWORKING One Stop Shop Empreendedor - Cidade do EmpreendedorAfterwork MadeiraNetbreakfast 09-12-2019 01-10-2019 31-07-2020 9000-130 Funchal 110 690,60 95 582,66 FEDER 86,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0651-FEDER-000089
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

51 - Ações Coletivas de estímulo ao 

empreendedorismo
511090145

STARTUP MADEIRA - MORE THAN 

IDEAS, LDA
Empreendedorismo Jovem

Dinamização de iniciativas promoção de mentalidades empreendedoras, orientadas para a 

inovação e incentivando experiências práticas de empreendedorismo, através do concurso de 

ideias de negócio, bootcamp de empreendedorismo do ensino superior, apresentação de ideias 

de negócio e atividades de fomento ao empreendedorismo tecnológico e de inovação.

31-03-2023 01-01-2023 30-09-2023 9020-105 Funchal 182 749,49 155 337,07 FEDER 85,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0752-FEDER-000003
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510287433 GASLINK - GAS NATURAL, S.A. Internacionalização da Gáslink - Fase I

A GÁSLINK pretende transferir conhecimento técnico para a implementação de gasodutos virtuais 

de GNL nas áreas geográficas identificadas, constituindo esta iniciativa um primeiro vector de 

internacionalização, suportado pelo amplo conhecimento da empresa e experiência no âmbito da 

implementação, optimização e gestão de gasodutos virtuais de GNL.

13-04-2016 01-06-2015 30-11-2016 9000-054 Funchal 24 954,98 8 484,69 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000004
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511037570

NEWCO CORPORATE SERVICES, S.A. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Investimento em expansão empresarial 

para novos mercados.

Neste sentido, a NEWCO pretende contratar em Espanha os serviços de um consultor 

especializado, que detenha um conhecimento profundo do mercado e das necessidades dos 

clientes-alvo. Os mercados a apostar serão o mercado espanhol e o mercado sul americano em 

particular o Peru e a Colômbia.

27-09-2016 27-07-2015 31-12-2016 9000-039 Funchal 539 190,64 164 992,34 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000006
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 509901670

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA

Projeto de internacionalização da 

biomassa produzida na unidade 

industrial do Porto Santo

Com o projeto em apreço, pretende-se dotar a empresa de todas as ferramentas necessárias à 

efetiva comercialização e internacionalização da produção a realizar na já existente unidade 

industrial de produção de biocombustíveis e biomassa a partir de microalgas na ilha do Porto 

Santo.

25-11-2016 01-09-2015 31-12-2017 9000-019 Porto Santo 509 001,50 155 754,46 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000007
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510351697

BIOSINKCO2 TECH, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Internacionalizar BiosinkCO2: 

Licenciamento tecnológico e 

comercialização de produtos com 

microalgas

O projeto pretende dotar a empresa de todas as ferramentas necessárias à internacionalização e 

operacionalização do seu modelo de negócio, baseado no licenciamento de tecnologia e de 

produção e comercialização de produtos biocompostos, tendo como ingrediente as microalgas.

25-11-2016 04-09-2015 31-12-2018 9000-019 Funchal 396 576,36 121 352,37 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000010
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513739831 SYMBOLIC DISCOVERIES - LDA

Internacionalização de produtos 

tradicionais da Madeira com valor 

acrescentado

Dotar a empresa das ferramentas necessárias à realização da sua estratégia de internacionalização 

e valorização dos produtos tradicionais da Madeira.
27-06-2016 31-12-2015 23-02-2018 9000-018 Funchal 500 625,00 212 500,00 FEDER 42,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000011
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513072390 IMPACT TENDENCY UNIPESSOAL LDA

Inovação organizacional na empresa 

através da aplicação de um novo 

método organizacional adaptado à 

prospecção e presença em mercados 

internacionais

A Impact Tendency, empresa dedicada ao apoio à gestão de recursos humanos às empresas 

pretende implementar um projecto de internacionalização, em que irá desenvolver uma nova 

plataforma digital que facilite a ligação entre profissionais qualificados portugueses que procurem 

trabalhar no exterior. O desenvolvimento e promoção internacional da mesma será parte 

integrante deste projecto.

27-06-2016 15-12-2015 31-05-2017 9000-012 Funchal 211 799,00 72 011,66 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000012
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510693563 Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

Consolidação da zTravel nos mercados 

externos recorrendo ao reforço da sua 

presença na web, permitindo assim um 

aumento da sua notoriedade a nível 

global, tornando- a mais competitiva e 

com maior pres

A zTravel actua em mercados online na internet e tem uma rede de plataformas digitais para 

promoção e comercialização de alojamento em hotéis para diversos nichos de mercado.Este 

projecto visa aumentar o número de idiomas e divisas das plataformas. O objectivo principal será 

chegar ao máximo possível de viajantes em todo o mundo e acompanhar as tendências da 

indústria e a oferta da concorrência.

27-06-2016 16-11-2015 07-07-2017 9000-058 Funchal 93 500,00 35 763,75 FEDER 38,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000014
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Internacionalização das PME

A Sweets and Sugar pretende aumentar a notoriedade externa dos seus produtos, que contam já 

com forte presença a nível nacional. Para isso, definiu acções de prospecção em eventos 

estratégicos na área alimentar, em alguns países europeus, de forma a captar novos clientes, 

nomeadamente distribuidores, que lhe permitam uma maior presença a nível internacional.

27-06-2016 22-12-2015 30-06-2017 9200-047 Machico 50 819,13 17 278,50 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)
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M1420-03-0752-FEDER-000017
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

52 - Ações de promoção da economia 

da Região
511270305

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E 

DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.

Promoção do Bordado Madeira e 

Artesanato Regional

Promover, divulgar e defender os produtos Bordado Madeira e Artesanato Regional com a 

realização de acções regionais, nacionais e internacionais, contribuindo, em simultâneo para a 

promoção do "Destino Madeira" e da sua diversidade.

20-06-2016 01-04-2015 31-12-2022 9050-020 Funchal 1 016 295,00 879 524,57 FEDER 87,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000018
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

52 - Ações de promoção da economia 

da Região
511270305

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E 

DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.
Plano Promocional do Vinho Madeira 

Promover e divulgar  os Vinhos de Qualidade produzidos na RAM, a nível regional, nacional e 

internacional, focando a  importância destes produtos na economia regional e o seu contributo 

como importantes produtos turísticos do Destino Madeira.

04-10-2016 12-10-2015 30-06-2023 9050-020 Funchal 1 676 241,41 1 424 805,19 FEDER 85,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000026
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510736530

ECCO - EFFICIENT CONSULTING 

CORPORATION, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Apoio à promoção das atividades 

exercidas pela ECCO, nomeadamente 

promoção do CINM, do MAR, dos 

estatutos de residente não habitual e 

do Golden Visa português.

Conquistar novos clientes, fidelizar os atuais e promover as atividades da ECCO com maior 

eficácia e eficiência, garantindo a sua presença no estrangeiro em mais mercados e com maior 

frequência. A informação simples, rapidez de resposta ao cliente, simpatia, profissionalismo são a 

chave deste tipo de negócio. A conquista do cliente é difícil, exige um contacto permanente e 

muitas vezes pessoal.

16-12-2016 11-04-2016 19-12-2017 9000-065 Funchal 29 547,00 10 045,98 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000028
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510875475

MAD.INTAX - MADEIRA ADVICE FOR 

INTERNATIONAL STRUCTURING , LDA 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Reforço da presença e prospeção em 

mercados internacionais

Reforçar a presença no mercado nacional e internacional, com acções de marketing e promoção, 

bem como capacitar a sua estrutura de ferramentas tecnologicamente avançadas,  reforçando o 

quadro de recursos humanos qualificados, proporcionando garantia de um  serviço que constitui 

mais valia no desenvolvimento do negocio do nosso clientes, bem como no apoio à tomada de 

decisão.

16-12-2016 16-03-2016 31-01-2018 9000-046 Funchal 37 512,68 12 754,31 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000030
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA Maison e Objet PARIS

.A empresa pretende apresentar os seus novos produtos na feira de Paris em Setembro de 2016, 

e desta forma estar perto dos seus actuais e futuros clientes.
25-01-2017 20-07-2016 19-01-2018 9000-082 Funchal 132 754,59 50 778,63 FEDER 38,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000031
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513019987 PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA

Projeto internacionalização - 

desenvolvimento aplicação móvel e 

software para clipping e transcrição

O projeto pretende iniciar a Press Power no seu processo de internacionalização criando uma 

aplicação móvel de apresentação e comercialização dos seus serviços, assim como uma 

adequação do seu site para o e-comerce, uma campanha de marketing digital, tal como uma 

atualização o seu hardware e software tornando-nos assim possível a comercialização 

internacional dos referidos serviços

25-01-2017 01-02-2017 31-07-2018 9125-063 Funchal 120 741,66 51 315,21 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000033
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA Novos Mercados Captação de novos mercados como o mercado Árabe e Africano 10-05-2017 01-01-2017 01-07-2018 9000-024 Funchal 69 068,73 26 418,79 FEDER 38,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000036
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511281897 WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA

Wow Near ? Oferta de serviços 

especializados na área das TICs via 

canais de nearshoring e offshoring

O projeto assenta na promoção internacional da marca Wow!Systems e da sua oferta de serviços 

e recursos humanos especializados na área das TICs, através da valorização dos canais de 

nearshoring e offshoring, correspondendo assim a uma tendência e procura globais, aumentando 

igualmente a visibilidade da Madeira e Portugal como destinos tecnológicos de excelência.

10-05-2017 30-12-2016 31-12-2018 9000-065 Funchal 153 512,84 52 194,37 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000038
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 514186399 INSPIRE REASON - UNIPESSOAL LDA

Flitchio -protótipo de pleno 

funcionamento do controlador de jogo

Face à estratégia de aquisição de equipamento e montagem do produto descrita ao longo deste 

formulário, pretende a entidade promotora apostar no mercado internacional, em particular nos 

países de aquisição, produção e montagem do produto. 

10-05-2017 01-02-2017 30-04-2019 9000-019 Funchal 611 150,00 207 791,00 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000039
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511162898

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA

TRAVEL ONE - Projeto 

Internacionalização 2017-2018

O presente projeto potenciará a capacidade da empresa TRAVEL ONE estar presente nos 

mercados externos e potenciar o aumento da visibilidade do destino Madeira, atraindo e retendo 

novos parceiros de negócio. Por outro lado, facilitará e potenciará a comunicação e a divulgação 

da promoção do destino Madeira, totalmente orientada para a sua comercialização.  

22-02-2018 14-02-2017 31-07-2018 9000-774 Funchal 180 811,32 73 002,58 FEDER 40,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000040
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 506806693

PROZIS.COM, S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
Prozis Street Show

A Onsalesit, maior retalhista de nutrição e suplementação da Europa, com a sua loja online, 

PROZIS.COM, pretende com este projeto de Internacionalização, alavancar fortemente o 

crescimento internacional do seu negócio nos próximos anos, passando de uma taxa atual de 

exportações de 77% para mais de 85% em 2019 e de um Volume de Negócios total atual de 51M€ 

para cerca de 112M€ em 2019.

22-01-2018 17-03-2017 16-09-2018 9200-047 Machico 598 491,94 203 487,25 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)
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M1420-03-0752-FEDER-000041
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Reforçar a competetividade das 

empresas

Trata-se de um projeto muito abrangente, com um potencial enorme, que permitirá à Empresa 

CIA Brasil empreender uma nova estratégia comercial, por via de E-Commerce/Comércio 

Electrónico  , potenciar as suas vendas e  conquistar de novos segmentos do mercado europeu e 

extra-europeu

23-03-2018 04-05-2017 31-12-2018 9000-049 Funchal 47 498,67 14 534,59 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000042
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511037570

NEWCO CORPORATE SERVICES, S.A. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Reforço da capacidade empresarial da 

NEWCO, tendo em vista a sua 

competitividade,notoriedade externa e 

consequentemente, a sua consolidação 

em mercados internacionais.

A Newco apoia a implementação e gestão de empresas numa jurisdição fiscalmente competitiva. 

Com este projeto, a empresa pretende promover a sua presença em mercados onde já está 

presente atualmente, bem como a sua propeção para novos mercados internacionais, de forma a 

garantir novas oportunidades de negócio. 

14-05-2018 07-04-2017 15-11-2018 9000-039 Funchal 240 237,13 81 680,63 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000043
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513955534 LITTLE CITIES, LDA

Entrada e consolidação nos mercados 

internacionais, através de ações que 

promovem a capacidade da empresa e 

a sua competitividade

O grande objetivo da Little Cities é de construir uma plataforma mundial com uma audiência 

familiar que viaja em turismo. Para construir esta audiência, optou por uma estratégia de 

internacionalização e de negócio dual que permita atuar junto dos diversos tipos de clientes para 

este produto - B2B e B2C.

29-08-2018 12-05-2017 15-04-2020 9000-019 Funchal 127 500,00 43 350,00 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000044
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 508508347 WATERMELON PRODUCTIONS, LDA

Internacionalização da Watermelon, 

através do aproveitamento das 

oportunidades detetadas no mercado 

mundial, reforçando assim a sua 

capacidade empresarial e consolidação 

nos principais mercados.

A Watermelon, através das suas histórias convertidas em guião, é um fornecedor de potenciais 

sucessos de bilheteira através dos seus guiões.A sua criatividade e capacidade de criar conceitos 

integradores de várias tecnologias  está comprovada no sucesso da Nutri Ventures. Estas 

competências, são uma mais-valia muito grande para a empresa, posicionando-a como uma 

criadora de conceitos e histórias

25-05-2018 01-09-2018 28-02-2020 9000-019 Funchal 470 324,00 159 910,16 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000048
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

52 - Instrumentos Financeiros - 

CAPITAL - Internacionalização das PME
513230068

IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO, S.A.

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Internacionalização das PME

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista a 

disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção da qualificação e inovação das 

PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros especializados (CR, OCRv) que 

serão selecionados por um processo aberto e transparente por forma a atingir os objetivos 

preconizados pelo PO. 

24-10-2017 01-10-2017 31-12-2022 4350-158 Funchal 470 588,23 400 000,00 FEDER 85,00%

Desenvolvimento das atividades 

das PME, apoio ao 

empreendedorismo e incubação, 

incluindo apoio a empresas 

derivadas (spin-outs) e a novas 

empresas (spin-offs)

M1420-03-0752-FEDER-000050
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Reforço da capacidade empresarial da 

SWEETS AND SUGAR, tendo em vista a 

sua competitividade, notoriedade 

externa e consequentemente, a sua 

consolidação em mercados 

internacionais.

A Sweets and Sugar pretende aumentar a notoriedade externa dos seus produtos, que conta já 

com uma forte presença a nível nacional. Para isso, definiu ações de prospeção em eventos 

estratégicos na área alimentar, de forma a captar novos clientes, nomeadamente distribuidores 

que lhe permitam uma maior presença a nível internacional.

23-03-2018 16-10-2017 01-05-2019 9200-047 Machico 65 504,29 22 271,46 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000053
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513440380 SUCCESSPOWER - CONSULTORIA LDA

SUCCESSPOWER - 

INTERNACIONALIZAÇÃO

O projeto de internacionalização da empresa prevê prestar serviços especializados de consultoria, 

orientação e assistência operacional a empresas ou organismos, em países com comunidades 

portuguesas, como sejam, Inglaterra, Espanha, França, Venezuela, Brasil, Africa do Sul e EUA.

23-03-2018 30-12-2017 30-06-2019 9000-057 Funchal 240 300,46 102 127,70 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000054
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 514548797 PRORIGINAL - TRAVEL SOLUTIONS, LDA

Internacionalizar 2020-Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

empresas da Região Autónoma da 

Madeira

Pretendemos fomentar a experiência de determinado desafio, quer seja, gastronómico, 

desportivo ou cultural, dando resposta concreta à especificidade de cada Visitante em detrimento 

do tradicional pacote turístico para visitas à região de forma indiscriminada e desprovida de 

interesses específicos. Em suma este projeto vem permitir à Proriginal propulsionar o negócio a 

nível internacional, melhoran

29-08-2018 15-12-2017 25-10-2019 9000-064 Funchal 348 642,50 118 538,45 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000058
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 510341071

FAPPTORY- SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LDA

Internacionalização da plataforma 

YOMA - Your Own Mobile App

O objectivo do presente projecto passa pela actualização da presença online da plataforma de 

criação de aplicações móveis denominada por YOMA (Your Own Mobile App), pelo conhecimento 

de novos mercados externos a nível comunitário e extra-comunitário O projecto visa ainda a 

criação de uma nova marca e estratégia de marketing internacional e pelo reforço da presença 

web e visibilidade online.

18-10-2018 01-11-2018 30-04-2020 9050-446 Funchal 283 920,50 120 666,21 FEDER 42,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000061
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 508835976 ANIMAPUZZLE - LDA

Internacionalização de produtos 

audiovisuais falados em língua 

portuguesa

A ANIMAPUZZLE é a primeira empresa portuguesa de atuação global de exportação de produtos 

audiovisuais falados em língua portuguesa, atraindo para a Madeira novos produtores para 

rodagem de filmes e séries televisivas

16-11-2018 01-06-2018 31-03-2022 9000-064 Funchal 483 229,41 205 372,50 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000063
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513970924

NEW STRATEGY - BUSINESS & 

MANAGEMENT, UNIPESSOAL LDA

NewStrategy - Gestão digital de figuras 

públicas

Este projeto visa o conhecimento e prospeção dos mercados dos EUA, Reino Unido e China na 

área de gestão de imagem digital, com vista ao aumento da projeção e visibilidade da marca 

promotora NewStrategy e consequente aumento do volume de exportações da empresa

29-08-2018 01-06-2018 30-06-2020 9000-019 Funchal 207 578,08 88 220,68 FEDER 42,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)
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M1420-03-0752-FEDER-000065
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513894667

SQUALO-CONSULTORIA E SOLUÇÕES 

INFORMÁTICAS, LDA

SQUALO ? Cibersegurança além-

fronteiras. Processo de 

internacionalização a nível comunitário 

e PALOP.

O presente projecto visa a entrada da empresa e do seu produto de cibersegurança nos mercados 

comunitários europeus e nos mercados emergentes, com especial incidência nos PALOP. 
18-10-2018 01-06-2018 30-11-2020 9000-019 Funchal 276 876,43 117 672,49 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000068
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 513858776

CLEVER WAY MOBILE INTERNATIONAL 

LDA

CleverWayMobileInternational: 

entrada em novos mercados e 

sectores.

Este projecto visa a entrada da empresa nos mercados do Reino Unido, EUA e Espanha através do 

estudo dos mesmos, reforço presença online e do serviço, criação de nova marca e outras acções 

inovadoras para a empresa. 

18-10-2018 01-06-2018 15-07-2020 9000-019 Funchal 203 821,20 86 624,01 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000069
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

52 - Ações de promoção da economia 

da Região
511270305

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E 

DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.

Promoção do Rum da Madeira e 

Bebidas Espirituosas da RAM

Promover e divulgar o Rum da Madeira produzido na RAM, a nível regional, nacional e 

internacional, focando a sua importância na economia regional e o seu contributo como 

importante produto turístico do Destino Madeira.

19-10-2018 02-01-2017 31-12-2022 9050-020 Funchal 182 988,72 155 540,41 FEDER 85,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000070
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Marketing Digital e Consolidação e 

Novos Mercados

A estratégia da empresa é clara e os objectivos estão bem definidos.A empresa adquiriu 

conhecimentos na área do marketing digital já tendo tido bons resultados mas percebeu que tem 

que se adaptar e apostar cada vez mais nesta área que potencia essencialmente as segundas 

vendas via on-line,A empresa prevê um crescimento anual médio de 10% no mercado 

internacional durante 2 anos após o inves

20-09-2019 01-04-2019 31-12-2020 9000-024 Funchal 53 838,81 18 113,72 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000071
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 514111054

PONTE EDITORA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Internacionalizar 2020 - Investimento 

de suporte à melhoria da 

competitividade e do potencial de 

internacionalização e promoção dos 

produtos e serviços da empresa.

O processo de internacionalização da empresa, tem por base o desenvolvimento e aquisição de 

conhecimento, estando assim assente o seu modelo de internacionalização na experiência da sua 

atividade, bem como dos seus recursos.A presença no mercado internacional, pretende-se 

diversificada, sendo o plano previsto reflexo dessa diversificação, abrangendo mercados 

europeus, africanos e sul-americanos.

20-09-2019 01-06-2019 19-10-2021 9020-105 Funchal 71 537,50 30 403,44 FEDER 43,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000072
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 511037570

NEWCO CORPORATE SERVICES, S.A. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Internacionalização Newco - prospeção 

da empresa para novos mercados e 

reforço da sua presença em mercados 

onde já se encontra

A Newco pretende dar continuidade ao seu projeto de internacionalização da empresa, com a 

implementação deste projeto. Pretende marcar presença em vários mercados de forma 

inovadora, com o recurso a ferramentas que a coloquem numa posição forte e previlegiada 

perante a sua concorrência.

09-12-2019 01-04-2019 31-03-2020 9000-039 Funchal 129 506,13 38 250,00 FEDER 30,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000074
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 514154420 JOAQUIM PERALTA, LDA

Criação e potenciação de ferramentas 

de comunicação e comercialização para 

a internacionalização da Joaquim 

Peralta, Unipessoal, Lda.

Pretende-se a promoção e internacionalização, para países identificados como prioritários 

(França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, China e EAU), de uma solução TIC aplicada à 

Saúde, que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e segurança da população idosa, 

com incapacidade significativa (permanente ou temporária) ou profissões de risco (com 

necessidades de monitorização).  

20-09-2019 01-08-2019 31-01-2021 9000-059 Funchal 123 862,53 42 113,26 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000076
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

52 - Ações de promoção da economia 

da Região
511152302

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL, IP-RAM

Ações de Promoção da Região, 

promovidas por entidades públicas, 

com vista à internacionalização das 

empresas

Os investimentos que compõem a operação têm por grande objetivo contribuir para a promoção 

da Região e do seu tecido empresarial, uma vez que que pretende dar conhecimento do Destino 

Madeira enquanto produtor de bens e serviços de qualidade.Com a implementação deste projeto 

pretende-se dar conhecimento da Região internacionalmente, fomentando a captação de 

investimento na mesma através da concre

03-09-2019 08-04-2019 30-06-2023 9004-522 Funchal 100 000,00 85 000,00 FEDER 85,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000077
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Conjunto de iniciativas e ações com a 

finalidade de reforçar as suas 

competências com o objetivo de apoiar 

a sua estratégia de internacionalização

Trata-se de um projeto muito abrangente, com um potencial enorme, que permitirá à Empresa 

CIA Brasil empreender uma nova estratégia comercial, por via da presença na Web, do marketing 

internacional e da presença nos mercados externos e assim potenciar as suas vendas e  

conquistar de novos segmentos do mercado europeu e extra-europeu.

20-09-2019 01-06-2019 30-10-2020 9000-049 Funchal 97 120,42 29 718,85 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000078
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Projeto de internacionalização com 

vista ao reforço da presença 

internacional da Sweets and Sugar, de 

forma competitiva e de promoção dos 

seus produtos no mercado externo.

A Sweets and Sugar pretende aumentar a notoriedade externa dos seus produtos, que conta ja´ 

com uma forte presenc¸a a ni´vel nacional. Para isso, definiu ac¸o~es de prospec¸a~o em eventos 

estrate´gicos na a´rea alimentar, de forma a captar novos clientes, nomeadamente distribuidores 

que lhe permitam uma maior presenc¸a a ni´vel internacional.

09-12-2019 13-05-2019 12-05-2020 9200-047 Machico 28 483,93 8 716,08 FEDER 31,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)

M1420-03-0752-FEDER-000079
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
52 - Internacionalizar 2020 - II 511281897 WOWSYSTEMS - INFORMÁTICA LDA Wow Sense-World!

O presente projeto de internacionalização enquadra-se na estratégia da empresa-promotora de 

alavancar a sua atividade através da geração de novas ideias/produtos distintivos e disruptivos. 

Para tal concebe e executa tais projetos de I&DT. Foi o caso do produto originado entre 2016-

2018 e denominado de “SENSE-SEAT”. Trata-se de uma peça de mobiliário tecnológico inovador, 

com um design único, estan

09-12-2019 31-12-2019 31-12-2020 9000-065 Funchal 125 190,00 42 500,00 FEDER 34,00%

Serviços avançados de apoio a 

PME e grupos de PME (incluindo 

serviços de gestão, marketing e 

design)
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M1420-03-0853-FEDER-000001
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 510527655 PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA

Criação de restaurante tradicional com 

inovação de produto/serviço e 

processo

Pretende-se com a realização do presente projeto a criação de uma unidade de restauração que 

venha a contribuir para a criação de um marco de referência na restauração madeirense, no que 

respeita à conjugação da tradição e inovação. Intrínseco a este objetivo está patente a inovação 

em termos de processo, de serviço e produto, aliando técnicas de marketing sofisticadas a par da 

utilização das TICE

28-10-2016 03-07-2015 27-01-2017 9000-018 Funchal 129 821,80 66 209,12 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000004
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA

Criação de um Design Center no 

Funchal

Como referido anteriormente, o presente projeto propõe-se a criar um Design Center integrando 

o conceito artístico e cultural com zonas de restauração e cafetaria.O projeto será implementado 

na fortaleza da nossa senhora da conceicao do ilheu, local com uma vista esplendorosa sobre 

toda a baía do Funchal, permitindo aos clientes usufruir de uma panorâmica única em toda a 

Madeira.

13-04-2016 22-07-2015 15-09-2016 9000-082 Funchal 389 661,67 198 727,45 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000005
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Projecto de expansão de actividade e 

criação de uma nova unidade

A aposta nas altas tecnologias e no capital humano, tem como objetivo produzir soluções 

completas e user-friendly que respondam às necessidades dos clientes e promovam a inovação e 

o crescimento interno e externo enquanto empresa.Resumindo, este projecto vai permitir que a 

estrutura organizacional se niveel com o grande sofisticação e inovação dos produtos/soluções 

que a empresa já apresenta, 

30-05-2016 28-10-2014 13-10-2017 9350-203 Ribeira Brava 1 739 047,70 950 906,18 FEDER 55,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000006
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513388990

TRAIL4FUN, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Abertura de um empresa de animação 

turística, com enfoque na 

comercialização de excursões em 

quadriciclos.

a Trail4fun pretende prestar serviços que passam pela comercialização de excursões em 

quadriciclos 4x4 onde o cliente conduz com toda a segurança de uma roll caje, sempre 

acompanhados de um monitor/instrutor divulgando a beleza natural da ilha da madeira de dificil 

acesso. 

13-04-2016 27-07-2016 28-02-2017 9020-330 Funchal 55 063,48 28 082,37 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000007
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Projeto de aumento de competividade, 

flexibilidade e capacidade de resposta 

ao mercado global

O projeto engloba todo o investimento necessário ao seu reposicionamento competitivo no 

mercado da hotelaria, no sentido da sua sustentabilidade futura, assegurando os melhores 

padrões de qualidade. Reconhecimento esse que foi dado como garantia para os novos contratos 

com operadores de renome que apostaram nesta unidade como estratégia de desenvolvimento 

para o futuro. 

13-04-2016 06-04-2015 31-08-2017 9000-163 Funchal 4 280 768,56 1 275 000,00 FEDER 30,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000008
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511264305 QUATROVISTAS S.A. Serviços online ao cliente - Baia Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online. 25-01-2017 20-08-2015 13-12-2016 9000-177 Funchal 90 985,79 46 402,76 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000009
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.
Serviços online ao cliente - Baia Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online. 25-01-2017 20-08-2015 13-12-2016 9000-100 Funchal 76 640,51 39 086,66 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000010
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A. Serviços online ao cliente Oásis Implementação de uma plataforma de marketing direto e de reservas e vendas online. 25-01-2017 20-08-2015 20-09-2016 9004-541 Santa Cruz 66 998,81 34 169,39 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000011
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Criação de um sistema integrado de 

gestão empresarial

Garantir as melhores condições técnicas e de segurança na entrega dos produtos e monitorização 

on-line via GPS da distribuição;b) Criar um sistema integrado de gestão empresarial (Enterprise 

Resource Palnning) com controlo em real-time dos stocks e emissão remota das encomendas.c) 

Criar uma plataforma de comércio eletrónico para os clientes alvo (institucionais e grande 

público) com possibilid

27-06-2016 07-08-2015 04-08-2017 9125-151 Funchal 49 737,06 21 138,25 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000012
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Adopção de significativamente 

melhorados processos ou métodos de 

fabrico

Pretende-se reforçar a competitividade desta empresa, no âmbito da prestação dos seus serviços, 

actuando por via do incremento das condições de armazenamento e preparação, bem como da 

eficiencia ao nível dos consumos energéticos e da gestão da informação, ao nível das tecnologias 

de informação e comunicação, por forma a que o efeito integrado destas componentes, possa 

trazer valor acrescentado.

25-01-2017 07-08-2015 06-02-2018 9300-167
Câmara de 

Lobos
133 855,68 68 266,39 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000013
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513600787

FLOR DO VALE - PASTELARIA E PADARIA 

DA RIBEIRA BRAVA, LDA

Criação de uma nova unidade de 

pastelaria e panificação

Pretende-se actuar no plano local, com a criação desta nova valência, para residentes e turistas e 

emigrantes, contribuindo para a qualificação do território e destino Madeira, aliando 

equipamento eficiente e adequado a uma equipa formada e dotada das competências certas, 

com vista a criar um serviço de qualidade, capaz de penetrar em um sector competitivo mas que 

valoriza a inovação e a qualidade

28-10-2016 10-08-2015 30-10-2016 9350-203 Ribeira Brava 264 774,84 112 529,31 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-0853-FEDER-000015
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511172079 MAFRECAL LDA OPAN FORUM

A MAFRECAL irá adoptar neste ponto de venda a marca OPAN.Pretende-se por outro lado, ao 

nível da pastelaria, proporcionar ao cliente um serviço de decoração de bolos grandes, na hora, 

de forma a incutir a possibilidade de personalização, a gosto do cliente, dos bolos decorados.A 

loja a instalar procurará ainda fomentar um serviço de pequenos almoços, servindo as unidades 

de alojamento existentes

24-03-2017 17-08-2015 30-09-2021 9050-222 Funchal 140 827,31 71 821,93 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000021
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511032285 CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Remodelação das instalações e 

aquisição de equipamentos

Em resumo, pretende se ampliar as instalações e remodelar, por forma a melhorar o conforto e 

qualidade das instalações, bem como ampliar a capacidade de prestação de serviços com a 

aquisição deste equipamento portátil.

13-04-2016 15-09-2015 19-10-2016 9000-050 Funchal 37 954,29 16 130,57 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000022
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511166036 JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Aquisição de equipamento produtivo - 

diferenciação do produto e 

diversificação atividade

Com o projeto, a empresa tornar-se-á apta a produzir e distribuir produtos de valor crescente e, 

desta forma, captar parte do valor acrescentado gerado ao longo da cadeia de fornecimento. A 

sofisticação do seu processo produtivo e a diferenciação do seu produto permitir-lhe-á posicionar 

a num nível mais avançado da cadeia de valor global, a jusante, mais próxima do cliente final.

30-05-2016 25-09-2015 31-12-2016 9050-019 Santa Cruz 85 676,71 36 412,60 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000024
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 510143768 MBTOURS, LDA

Projecto de expansão de actividade 

com aumento da qualidade do serviço

Em suma, pretende-se actualizar a frota de equipamentos circulantes, destinados a desenvolver 

actividade de animação turísitca, com vista a dotar o destino de equipamentos de vanguarda que 

permitam distinguir as qualidades do destino Madeira, junto de operadores e turistas, 

contribuindo para a credibilização e qualificação do destino, em matérias sensíveis como a 

segurança, o conforto e o ambiente

14-05-2018 29-09-2015 31-12-2015 9000-100 Funchal 284 263,56 144 974,42 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000028
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511012551

LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA 

E TURISMO S.A.

Reforçar a Competividade, a 

Diferenciação e a Qualidade da 

Empresa

A Lucullumar-Sociedade Hoteleira e Turismo, S. A., PME Líder, pretende aumentar a 

competitividade e sustentabilidade através de uma diferenciação e inovação da qualidade e 

qualificação de produtos e serviços, rentabilização de processos e organizações e inovação no 

sector social e ambiental.

18-07-2016 21-10-2015 10-10-2016 9125-031 Santa Cruz 105 982,86 54 051,26 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000029
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511008872

M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE 

TURISMO DA MADEIRA S.A.
Construção do Hotel Praça do Mar

O projeto consiste na criação de uma unidade hoteleira, destinada a um segmento de mercado 

em especial: cliente jovem, altamente interessado na vida social fora do hotel (desta forma 

promovendo fortemente a economia local), um cliente movido pelos formatos virtuais de 

comunicação e assim diferente do mercado tradicional de hotelaria da R.A.M.

30-05-2016 21-10-2015 20-10-2017 9004-531 Funchal 2 702 650,96 1 148 626,66 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000031
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511272944

RHEA - DIVE - ACTIVIDADES MARÍTIMO 

TURÍSTICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Criação de um novo estabelecimento 

direcionado ao turismo naútico

A RHEA DIVE pretende diversificar e aumentar a capacidade de oferta através da implementação 

de novos serviços promovidos pela aquisição de equipamentos técnicos específicos, 

acompanhado do aumento do mercado-alvo com a abertura de uma localização adicional a 

instalar em unidade hoteleira, em simultâneo com o incremento do turismo de Inverno de 

clientes do norte da Europa.

27-06-2016 01-11-2015 31-10-2017 9400-001 Porto Santo 96 047,90 48 984,43 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000034
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Criação de um novo estabelecimento, 

com introdução de novos processos e 

produtos na empresa

A Máxima Dinâmica, com a implementação deste novo projecto, quer criar um novo 

estabelecimento, aberto ao público, com o objectivo de alargar a sua actividade actual. Assim, 

será criada uma serralharia, que irá ter capacidade de produção de novos produtos, acompanhada 

por técnicas de produção inovadoras para a empresa. Irá assim crescer, mantendo sempre o nível 

de excelência que já a caracteriza.

13-04-2016 23-11-2015 30-11-2017 9135-400 Machico 528 983,27 224 817,89 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000035
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513235752 LDFP - UNIPESSOAL LDA Petiscaria 'Mercado das Tapas' Proporcionar uma experiência de excelência de restauração a todos os que nos visitam. 25-01-2017 02-07-2015 05-07-2017 9000-098 Funchal 119 534,78 60 962,74 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000039
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 512030049

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA E TURISTICA S.A.

Inovação de processos e organizacional 

de unidade hoteleira através da 

implementação de novas soluções 

técnicas e tecnológicas

Em resumo, o projecto refere-se a aquisição de equipamento de forma a criar uma inovação de 

processo bem como organizacional, capaz de manter a unidade em linha com os requisitos 

técnicos e tecnológicos, maximizar a eficiência de utilização das facilidades oferecidas aos seus 

clientes, e potencial ganhos de eficiência e de produtividade, à arquitectura organizacional 

27-09-2016 12-12-2015 11-12-2017 9370-612 Calheta 137 075,86 69 908,69 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000040
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511007817

SAVOY - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, 

S.A.
Construção do Hotel Savoy

o projeto prevê a construção da unidade hoteleira, aquisição e instalação de todos os 

equipamentos necessário ao seu funcionamento.
29-08-2018 14-12-2015 30-04-2020 9000-018 Funchal 11 602 693,20 2 550 000,00 FEDER 22,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

13/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-0853-FEDER-000041
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Reorganização e aquisição de máquinas 

e equipamentos para melhorar a 

produtividade e competitividade da 

empresa.

Aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta. 22-02-2017 14-12-2015 13-12-2017 9020-022 Funchal 99 354,71 42 225,75 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000045
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513418377

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Criação de um estabelecimento novo 

para produção de petiscos para cães

A Milk Dynamics (MD) irá produzir queijo que será transformado num produto premium para a 

alimentação de cães. Será a primeira empresa do sector a fazê-lo em Portugal e uma das 

primeiras a nível mundial uma vez que a alimentação animal é geralmente produzida com restos 

de produtos destinados à alimentação humana. A produção será destinada a um sector 

transversal - Pet Food.

30-05-2016 11-12-2015 29-05-2017 9200-047 Machico 257 513,50 109 443,24 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000050
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Investimentos em Equipamento para 

recolha de residuos sólidos

Dotar a empresa de equipamentos que permitam melhorar a capacidade competitiva e consolidar 

o seu crescimento económico
30-05-2016 30-12-2015 18-08-2016 9350-104 Santa Cruz 329 000,00 139 825,00 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000054
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Capacitação de novos serviços e 

consolidação da competitividade com 

forte orientação para o Turismo

O promotor consolida esforços na capacitação de novos serviços, dotando a empresa da 

disponibilização de serviços de catering para eventos temáticos, bem como no reforço das 

competências atuais no setor de atuação.Em concordância com os objetivos estratégicos 

regionais, a empresa manterá a sua orientação para o cliente que visita a região colaborando nos 

esforços da região no domínio do Turismo.

30-05-2016 31-12-2015 30-12-2017 9000-059 Calheta 91 302,52 46 564,28 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000058
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA

Projeto de aumento de capacidade e 

melhoria de processos

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições produtivas que venham 

permitir um acréscimo de capacidade e melhoria dos fluxos internos de produção, a par da 

implementação de novas estratégias de marketing e implementação de sistemas de controlo da 

qualidade. Não sendo o pilar de sustentação deste projeto, a inovação produtiva será um dos 

ingredientes presentes e que com maior d

25-11-2016 22-01-2016 30-11-2017 9060-005 Funchal 230 864,14 98 117,27 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000060
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA Modernização da estalagem do Mar

A empresa encontra-se numa posição de perda de contrato com o principal operador, que lhe 

garante o mínimo de 80% de ocupação entre abril e outubro, devido ao envelhecimento dos 

quartos.Com o projeto de investimentos definido a empresa prevê melhorar significativamente a 

relação preço/qualidade e implementar equipamentos e metodologias que promovam a 

eficiência e rentabilidade do hotel.

27-09-2016 01-12-2015 03-01-2018 9240-018 São Vicente 326 932,08 166 735,36 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000066
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Alteração e melhorias dos métodos 

organizacionais e reforço das 

capacidades de gestão da empresa

Em qualquer região insular e principalmente na nossa, o mercado da construção desempenha um 

papel importante no seu desenvolvimento económico e social. Paralelamente à procura por 

empresas regionais especializadas para a elaboração de projetos e fiscalização de obras em 

diversas áreas, a atração de investimento estrangeiro para a região, procurando novas soluções, é 

um dos objetivos estratégicos.

27-06-2016 21-01-2016 18-01-2018 9350-208 Ribeira Brava 45 054,61 19 148,22 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000067
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Investimento na requalificação 

operacional da unidade e em nova àrea 

de negócio so sector turístico

A empresa Luz, Vera e José, Lda, desenvolve a sua actividade na unidade Hotel do Campo, sendo 

que se apresenta com a marca Hotel do Campo aos seus stakeholders. Esta marca encontra-se 

registada em Portugal, sendo a sua imagem de marca, sempre acompanhada pela deslumbrante 

vista que se aprecia do alto do promontório onde se situa a unidade hoteleira. Trata-se de uma 

imagem de marca que já é conheci

27-09-2016 03-03-2016 31-12-2016 9350-232 Ribeira Brava 91 799,70 46 817,85 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000070
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513157166 INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA.

Modernização dos sistemas de 

informação e inovação de processos de 

produção e refresh de imagem

Esta empresa localiza-se numa cadeira de valor eminentemente industrial na sua primeira fase, e 

que sucessivamente se vai transformando em serviços à medida que se evolui na mesma, sendo 

que tem na sua origem o fornecimento de materias primas e tecnologia de base, bem como os 

recursos humanos tecnicamente qualificados, passado por uma fase eminentemente industrial 

dedicada à produção e concepção d

16-12-2016 14-03-2016 10-01-2018 9000-617 Funchal 380 205,27 161 587,24 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000071
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513790497 PALADARES FELIZES - LDA

Criação de dois estabelecimentos 

comerciais

.Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições que venham permitir ampliar 

e diversificar a oferta de produtos de grande consumo destinados à satisfação das necessidades 

diárias, no que constitui um modelo de criação de fatores de proximidade e de aproximação da 

produção regional aos consumidores, aproveitando uma localização privilegiada.

18-07-2016 09-03-2016 01-02-2018 9240-222 São Vicente 170 816,71 72 597,11 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000074
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Investimento em plataforma 

tecnologica de gestão farmaceutica

O projecto retratado pelo investimento ora apresentado, tem um carácter de novidade, sendo 

que é novo para a empresa, representado um passo de gigante na forma como se gerem os 

recursos da mesma, traduzindo o seu efeito, numa evolução de processos, mas também uma 

inovação organizacional das práticas de negócio da empresa, na disposição física do local de 

trabalho, das competências da sua equipa e 

27-06-2016 14-01-2016 20-01-2017 9050-449 Funchal 222 010,00 94 354,25 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

14/738
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M1420-03-0853-FEDER-000082
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Dinamização da produção de novos 

bens para a empresa, e consequente 

adopção de novos processos e 

métodos de fabrico e implementação 

de novos métodos organizacionais.

A Ilhopan pretende introduzir novos produtos no mercado e, paralelamente modernizar os 

processos de fabrico e as capacidades de controle e gestão, de forma a tornar-se numa empresa 

mais eficiente, maximizando os recursos disponíveis e consolidando o seu posicionamento ao 

longo da cadeia de valor.

18-07-2016 05-04-2016 31-10-2017 9125-042 Santa Cruz 193 814,84 82 371,31 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000084
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 502013346

TRANSINSULAR (MADEIRA) - 

TRANSPORTES MARÍTIMOS 

INSULARES,LDA

Alteração do processo de navegação

Existe de facto uma mudança de paradigma na forma como a entidade promotora vai passar a 

oferecer os seus serviços, e que serão gerados a partir de recursos próprios, adquiridos no âmbito 

deste investimento, ora a ser realizado. Com efeito, a entidade já há algum tempo, que não 

procedia a investimento em recursos próprios, optando pelos outsorcings, o que limitava o 

desenvolvimento de competências

25-01-2017 04-05-2016 28-07-2017 9000-054 Funchal 306 733,18 130 361,61 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000087
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513765735 SÓLIDO FAMOSO - LDA

Criação de estabelecimento na área da 

restauração e bebidas

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de um estabelecimento dotado com as 

condições que venham permitir a sua notoriedade, alinhada com padrões de qualidade e 

diversidade gastronómica, a par da implementação de novas estratégias de marketing e de 

sistemas de controlo da qualidade alimentar. Não sendo o pilar de sustentação deste projeto, a 

inovação produtiva será um dos ingredientes

25-01-2017 20-05-2016 30-04-2018 9000-045 Funchal 735 902,80 375 310,43 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000089
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Introdução de tecnologia de ponta, 

com maior eficiência produtiva, 

organizacional, energética, melhoria 

significativa nos processos constituindo 

uma novidade/inovação na empresa e 

no mercado regional

Aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta. 16-12-2016 18-05-2016 15-06-2018 9050-027 Funchal 196 901,12 83 682,98 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000090
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Reestruturação dos fundamentos 

afectos aos processos de 

comercialização

A actividade da empresa promotora caracteriza-se por envolver duas vertentes distintas mas 

concomitantes, sendo que a actividade relevante para efeitos do investimento a concretizar no 

âmbito desta candidatura, é contemplada na CAE 47250 - COMÉRCIO A RETALHO DE BEBIDAS, EM 

ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS, e traduz-se numa intervenção em um local específico da 

prática desta actividade, denomidada, 

24-03-2017 08-01-2015 31-01-2018 9000-069 Funchal 266 004,39 90 441,50 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000091
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

remodelação-renovação estruturante 

da unidade hoteleira ?Apartamentos 

Turísticos Paraíso?

Com este projeto a empresa pretende proceder a uma remodelação/renovação estruturante da 

unidade hoteleira “Apartamentos Turísticos Paraíso”, por forma atribuir-lhe, um melhor e mais 

amplo redimensionamento, uma maior funcionalidade interna e externa e, uma imagem 

esteticamente moderna e atraente, com objetivo de consolidar o crescimento económico

24-03-2017 02-06-2016 07-07-2017 9000-100 Funchal 676 330,78 344 928,70 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000092
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Criação de um novo estabelecimento 

para a comercialização de produtos 

farmacêuticos

Com este projecto irá ser reforçada a componente tecnológica, pois o focus deste projecto será 

na optimização dos processos, com a mudança de instalações e criação de uma nova infra 

estrutura, criada de raíz a partir de uma infra estrutura ja existente, mas que irá ser 

profundamente intervencionada, por forma a se poder implementar uma estrutura de gestão do 

conhecimento capaz de controlar todas a

22-02-2017 02-05-2016 31-12-2017 9125-132 Funchal 999 327,60 424 714,24 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000093
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Renovação de unidade comercial 

existente com a vertente de inovação 

dos processos e serviços

O projecto justifica-se por se assistir a uma alteração fundamental do processo de prestação de 

serviços, trazendo inovação de processos à organização, nomeadamente a introdução de novas 

metodologias de gestão, com é o caso do Volvo Personal Service da Recepção Activa que irão 

revolucionar a forma com se vendem carros e como se recebem e se tratam os clientes no pós 

venda. A introdução do PST, Per

10-05-2017 17-06-2016 16-06-2018 9000-155 Funchal 239 898,15 101 956,72 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000098
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 514010487 LUÍSA FREITAS & MIRANDA, LDA Abertura de um restaurante

Criação de um restaurante e serviços de catering, bem como a realização de workshops e 

formações na àrea da gastronomia, destinadas ao publico em geral, mas com um enfoque 

especial no turista que visita a região, de forma a divulgar a nossa gastronomia e tradições.

18-08-2017 05-07-2016 31-03-2018 9000-185 Funchal 49 738,01 25 366,39 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000099
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Construção de Novo Armazém, 

melhorando a logística e com 

reestruturação de processos de vendas 

e de recursos humanos

Dado ao crescimento, tem com este projeto investir em novas instalações pois o espaço onde 

estão agora a laborar já tem alguns constrangimentos.
24-03-2017 27-05-2016 19-07-2017 9020-119 Funchal 506 369,21 215 206,91 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000100
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Melhoramento ao nivel das instalções 

e ao nivel tecnologico

Este projecto, representa um passo de gigante na forma como se gerem os recursos da empresa, 

traduzindo o seu efeito, numa evolução de processos, mas também uma inovação organizacional 

das práticas de negócio da empresa, na disposição física do local de trabalho, das competências 

da sua equipa e das relações externas da farmácia com os seus stakeholders, tal será o efeito 

deste projecto, e que obr

25-11-2016 30-06-2016 07-07-2017 9350-215 Ribeira Brava 145 924,32 62 017,84 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

15/738
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M1420-03-0853-FEDER-000102
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513957588 POSITIVO E PACÍFICO - LDA

Renovação-remodelação estrutural 

duma unidade hoteleira

Com este projeto a empresa pretende proceder a uma remodelação/renovação estruturante da 

unidade hoteleira , por forma atribuir-lhe, um melhor e mais amplo redimensionamento, uma 

maior funcionalidade interna e externa e, uma imagem esteticamente moderna e atraente, com 

objetivo de consolidar o crescimento económico.

24-03-2017 07-07-2016 30-09-2020 9000-021 Funchal 1 029 320,06 524 953,23 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000104
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513838686

MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Criação de um novo estabelecimento 

para a prática de actividades 

desportivas, apostando em novos e 

inovadores serviços que irão contribuir 

para a consolidação da capacidade 

competitiva da empresa.

A empresa pretende com abrir um novo estabelecimento, dedicado à prática de actividades 

desportivas. Estará dividido em duas zonas distintas - ginásio tradicional e zona de treino 

personalizado e pilates, de forma a satisfazer as necessidades dos diferentes públicos-alvo. Será 

dado principal destaque ao desenvolvimento científico dos profissionais que irão acompanhar os 

clientes.

24-03-2017 15-07-2016 30-06-2017 9060-209 Funchal 251 163,97 106 744,69 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000105
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Novo conceito de geolocalização das 

viaturas de transporte turísitico

Face ao disposto verifica-se que o plano de investimentos é adequado e sustentado com a 

estratégia apresentada e revela boa aderência aos objectivos e com boa planificação das acções a 

desenvolver, com um profundo conhecimento do mercado em que desenvolve a sua actividade. 

O plano de investimento foi elaborado tendo em conta a posição de forte competitividade desta 

empresa no ambiente de mercado existente

25-01-2017 04-11-2016 31-03-2018 9004-526 Funchal 207 538,61 105 844,69 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000107
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 513893016 BRAZÃO & COELHO, LDA

Restaurante Subway, localizado na 

rotunda do Infante (antigo BBVA), 

através de um contrato de franchising.

Pretende-se com este projeto diversificar a oferta regional explorando o elevado número de 

pessoas a trabalhar no raio de ação do restaurante assim como o elevado número de turistas 

passantes.

24-03-2017 28-07-2016 25-07-2017 9000-144 Funchal 138 394,12 70 581,00 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000108
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Implementação de soluções inovadoras 

de promoção e comunicação da 

organização

Implementação de processos inovadores, contemplando a adopção de uma plataforma 

tecnológica e suportada na web e nas valências de comunicação e integração com big datas do 

sector, casos das centrais de reservas dos grandes operadores e que permitiram eliminar alguns 

dos processos e da burocracia, com vista a uma maior fluidez e cadência dos processos.

25-01-2017 27-07-2016 26-07-2018 9000-015 Funchal 202 473,13 103 261,30 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000110
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511037945

SOSOL-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Reforço de competitividade do Hotel 

Calheta Beach

O plano de investimento proposto procura garantir a qualidade da oferta de alojamento e 

racionalização da sua exploração do hotel bem como assegura as condões para a introdução de 

modificações do ponto de vista organizacional, nomeadamente: alterações relacionadas com o 

produto, marca comercial e modelo de comercialização. Alterações que visão o reforço do 

posicionamento de mercado da unidade.

24-03-2017 01-10-2016 30-09-2017 9370-135 Calheta 2 041 530,86 867 650,62 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000111
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511002440 J.S.MENESES S.A.

Investimento de modernização para 

introdução da produção e 

comercialização de gelados

Pretende-se com a realização do presente projeto a criação de uma unidade que venha a 

contribuir para a criação de um marco de referência na gelataria madeirense, no que respeita à 

conjugação da tradição e inovação. Intrínseco a este objetivo está patente a inovação em termos 

de produto, processo e serviço, aliando técnicas de marketing sofisticadas a par da utilização das 

TICE

25-11-2016 20-06-2016 31-12-2017 9000-116 Funchal 294 867,11 150 382,23 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000113
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 511242484

VAPOR ILHAS - MONTAGENS TÉCNICAS 

E INDUSTRIAIS LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

No âmbito deste projeto a VAPOR 

ILHAS pretende investir na qualificação 

da sua estratégia com o intuito de 

convergir para o aumento da sua 

competitividade

O  projeto apresentado  se enquadra na alínea a) e i) do artigo 7.º do Regulamento Anexo à 

Portaria n.º 98/2015, de 12 de Junho, na medida que investimento reflete-se num upgrade 

significativo à atividade do promotor, criando maior eficiência ao nível dos recursos e melhorando 

de forma decisiva a sua produção atual. 

16-12-2016 08-09-2016 31-12-2017 9200-047 Machico 169 389,53 71 990,55 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000118
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 513606661

HPM - HOSPITAL PARTICULAR DA 

MADEIRA, S.A.
HOSPITAL PARTICULAR DA MADEIRA

O projeto do novo Hospital Particular da Madeira investirá determinantemente na vanguarda e 

adaptabilidade das suas instalações face aos serviços que se propõe prestar.
18-09-2017 29-10-2016 10-06-2019 9000-783 Funchal 5 588 134,80 850 000,00 FEDER 15,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000119
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.
HOTEL GIRASSOL - all inclusive

O âmbito do presente projeto será a alteração fundamental do processo de prestação de serviços 

de hotelaria, transformando e adaptando a estrutura para possibilitar a inovação da prestação dos 

serviços de hotelaria através do regime all-inclusive.

18-09-2017 31-10-2016 31-12-2017 9000-100 Funchal 625 992,50 319 256,18 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000120
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Inovação de processo de enchimento e 

embalagem em vidro

O projeto prevê a aquisição de equipamento inovador com o objetivo de a empresa obter 

competitividade internacional, através da alteração do seu processo de produção, aumentando a 

qualidade e reduzindo substancialmente os custos. 

18-09-2017 07-11-2016 20-02-2018 9304-003
Câmara de 

Lobos
1 322 001,38 674 220,70 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

16/738
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M1420-03-0853-FEDER-000121
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511030746

OPM - SOCIEDADE DE OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS DA MADEIRA, LDA
Gestão da Operação Portuária

O projeto consiste num sistema de gestão, constituído por uma componente de hardware e 

software, que permita obter o maior rendimento dos novos equipamentos e uma melhor 

utilização por parte do manobrador.

18-09-2017 01-12-2016 30-11-2017 9000-503 Machico 692 698,04 176 638,00 FEDER 25,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000124
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511008740

ITI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 

TURISTICOS NA ILHA DA MADEIRA S.A.

Pestana Casino Residence (ampliação 

do Pestana Casino Park Hotel & Resort)

O Pestana Casino Park Hotel & Resort será ampliado dando origem ao projecto - Pestana Casino 

Residence que compreende uma unidade hoteleira com 77 quartos duplos (boutique).
18-09-2017 15-11-2016 31-10-2018 9004-513 Funchal 3 295 419,38 1 120 442,59 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000125
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 510285260 CHOOSE FANTASY, UNIPESSOAL LDA MONTE EXPERIENCE - Welcome Center

O presente projeto prevê a criação de raiz do welcome center MONTE EXPERIENCE e irá permitir 

uma inovação de serviço e de processo, através de uma diversificação.Este novo formato de 

serviço é totalmente novo para a empresa e, em parte, para o mercado local e regional e vai 

originar a captação de uma nova franja de clientes que procuram um serviço agregador nas suas 

visitas ao destino MONTE.

18-09-2017 12-12-2016 02-01-2018 9050-227 Funchal 125 799,96 64 157,98 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000126
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Investimento necessário à melhoria e 

reposicionamento do Hotel O Colmo

O conceito histórico e original d´O Colmo, hoje talvez considerado excessivamente rústico, tem 

de ser alterado, trazendo, dentro de um equilíbrio face ao meio em que se insere e ao pretendido 

pelo Cliente, um conceito de maior modernidade e contemporaneidade, mais confortável mas 

que mantenha a genuinidade rural e agrícola pretendidas pelo Cliente.

18-09-2017 29-01-2018 31-03-2019 9230-116 Santana 539 546,74 275 168,83 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000127
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 513060103 OBVINCENTIVO - LDA Aquisição de Robô de farmácia

Este projeto representa um passo de gigante na forma como se gerem os recursos da empresa, 

traduzindo o seu efeito numa evolução de processos, mas também uma inovação organizacional 

das práticas de negócio da empresa, na disposição física do local de trabalho, das competências 

da sua equipa e das relações externas da farmácia com os seus stakeholders.

18-09-2017 30-11-2016 31-12-2017 9000-043 Funchal 148 506,86 63 115,41 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000133
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA

Centro Ortodôntico do Funchal Lda, 

que detém a clínica São Lourenço, 

clínica dentária e de tratamento de 

doenças da boca

inovação de produto e serviço, com desenvolvimento de produtos e serviços médicos, adaptados 

às presentes e novas patologias, com aumento quadro técnico de dentistas
18-09-2017 12-12-2016 14-12-2017 9000-024 Funchal 117 220,50 49 818,71 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000134
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 513905111 AIRISLED, LDA

Criação de um novo estabelecimento 

para desenvolvimento de projetos na 

área de iluminação, com recurso a um 

produto que conjuga inovação e 

qualidade.

A Airisled pretende desenvolver projetos que permitam aos seus potenciais clientes:• reduzir o 

tempo do consumo energético da iluminação• aumentar a durabilidade dos equipamentos• 

proporcionar maior conforto às instalações dos clientesAs soluções apresentadas permitem aos 

potenciais clientes reduzir os seus custos, bem como diminuir a sua pegada ecológica. 

18-09-2017 09-11-2016 10-11-2018 9000-058 Funchal 205 200,00 87 210,00 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000135
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511000111 APARTAMENTOS GORGULHO LDA

Valorização e Inovação do Hotel 

Apartamentos do Gorgulho

Os objetivos referidos configuram uma inovação para o beneficiário, bem como face às unidades 

de 3 % concorrentes. Para as unidades mais recentes muitos dos objetivos elencados já farão, 

provavelmente, parte do seu dia-a-dia. Contudo, no que refere aos sistemas de desmaterialização 

e à parceria com o M-ITI, estaremos a falar de uma tendência e de objetivos bastante atuais a 

nível internacional

18-09-2017 11-08-2016 16-08-2018 9000-107 Funchal 4 056 855,00 1 275 000,00 FEDER 31,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000136
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 513573437 INVESTIMENTOS GLORANTO, LDA

INVESTIMENTOS GLORANTO - Hotel 

Santa Catarina

O projeto reabilitará o hotel Santa Catarina, em Santa Cruz, que será adquirido pela empresa 

Investimentos Gloranto, Lda. para a sua exploração hoteleira.
18-09-2017 25-11-2016 31-10-2017 9000-066 Santa Cruz 933 583,72 476 127,70 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000137
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511055013

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

INOVAÇAO NO PROCESSO  DE FABRICO 

DOS PRODUTOS

RENTABILIZAR E DIMINUIR O TEMPO DE FABBRICO, FACILITADOS POR EQUIPAMENTOS  

INOVADORES
18-09-2017 17-11-2016 29-11-2017 9020-130 Funchal 52 001,88 17 680,64 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000139
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Pastelaria Ravioli - Abertura de um 

novo estabelecimento para criação e 

alargamento das capacidades de 

desenvolvimento dos produtos da 

empresa.

Pretende-se com este projeto, a criação de um novo estabelecimento da empresa, localizado 

numa zona privilegiada, que concilia a produção dos produtos tradicionais que caracterizam a 

Pastelaria Ravioli com a produção de um novo produto - o gelado, aumentando assim o seu leque 

de produtos de forma inovadora.  

18-09-2017 11-11-2016 31-12-2017 9125-043 Santa Cruz 245 572,83 125 242,15 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

17/738
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M1420-03-0853-FEDER-000140
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Novos centros de inspecção de 

veículos de duas e três rodas e 

quadriciclos

Os referidos Centros de Inspeções serão inovadores, na medida em que a RAM passará a contar 

com equipamentos e infra estruturas inexistentes 
18-09-2017 31-12-2016 30-06-2019 9050-020 Santa Cruz 522 027,73 221 861,79 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000141
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 197737676 FRANCISCO JOSE FERREIRA DE FREITAS

Francisco Freitas - Novo 

estabelecimento

Este projeto vista aumentar a área útil de trabalho, aumentando assim a capacidade de produção, 

aprimorar os processos de produção e melhorar o nível dos equipamentos, substituindo o 

equipamento atual pelo equipamento mais recente do mercado, apresentando soluções mais 

avançadas, eficientes e amigas do ambiente. Deste investimento, para além das habituais obras 

para construção da nova área de trab

18-09-2017 12-11-2016 10-11-2018 9135-000 Santa Cruz 89 998,77 38 249,48 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000143
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Investimento em ERP e redesenho do 

layout em áreas funcionais

Esta solução de Gestão e ERP  irá ajudar a criar uma cultura de alta performance, onde todas as 

partes estão conscientes do que é importante para a empresa, como a empresa está e onde o 

trabalho de cada um se encaixa dentro da organização.”

18-09-2017 18-11-2016 31-12-2017 9050-020 Funchal 234 313,88 99 583,40 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000145
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
53 - Valorizar 2020 - II 509899323 FUTUREBOX, LDA AVBOX INOVAÇÃO Inovar, Apoiar a Gestão, Diversificar, Promover e Expandir  18-09-2017 01-12-2016 20-12-2018 9000-224 Funchal 224 975,76 95 614,70 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000147
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Instrumentos Financeiros - 

CAPITAL - Qualificação e inovação das 

PME

513230068
IFD - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO, S.A.

Instrumentos Financeiros - Capital - 

Qualificação e inovação das PME

Este projeto pressupõe o reforço da dotação do FC&QC, gerido pela IFD, tendo em vista a 

disponibilização de IF de capital e quase-capital para a promoção da qualificação e inovação das 

PME na RAM.Os IF serão operados por intermediários financeiros especializados (CR, OCRv) que 

serão selecionados por um processo aberto e transparente por forma a atingir os objetivos 

preconizados pelo PO.

24-10-2017 01-10-2017 31-12-2022 4350-158 Funchal 690 655,29 587 057,00 FEDER 85,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000148
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Criação e alargamento das capacidades 

avançadas da empresa, no sentido do 

desenvolvimento de serviços, 

consolidando o seu crescimento e 

acrescentando valor aos serviços por 

ela prestados.

A OrtoArriaga irá criar e alargar as suas capacidades, no sentido do desenvolvimento de serviços. 

Pretende assim dotar a sua clínica com a adaptação das suas instalações e a aquisição de novos 

equipamentos, que lhe permitam aumentar os serviços prestados aos seus clientes, 

nomeadamente com a abertura de uma sala de pequenas cirurgias e um laboratório de prótese 

dentária interno.

09-06-2020 05-07-2019 04-07-2021 9000-064 Funchal 654 639,95 222 577,58 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000150
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511008872

M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE 

TURISMO DA MADEIRA S.A.

Pestana Torre Bela & Eficiência 

Energética

O projeto consiste na criação de uma unidade hoteleira, destinada a um segmento de mercado 

em especial: cliente jovem, altamente interessado na vida social fora do hotel (desta forma 

promovendo fortemente a economia local – concelho de Câmara de Lobos), um cliente movido 

pelos formatos virtuais de comunicação e assim diferente do mercado tradicional de hotelaria da 

R.A.M.

09-06-2020 17-09-2019 31-12-2021 9004-531
Câmara de 

Lobos
823 551,76 280 007,60 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000153
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
513628320 INGREDIENTSMILE - LDA

Valorizar 2020 III - Qualificação e 

inovação das PME

Com este serviço inovador a empresa não poderia se limitar ao mercado regional daí que aposta 

na internacionalização seja o grande objectivo da empresa, passando por vender o destino 

Madeira como um destino de saúde e reabilitação oral, através da celebração de um protocolo 

com uma agência de viagens que se encarregará de vender um pacote de viagem e hospedagem 

por forma a que o paciente que venha

09-06-2020 01-09-2019 31-12-2020 9000-720 Machico 366 134,17 155 607,03 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000154
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Quinta do Furão - requalificação da 

estratégia do Turismo em espaço rural

Totalmente em linha com a estratégica regional para o turismo, pretende-se incrementar a 

qualificação da atual estratégia da empresa, levando o turismo desenvolvido em espaço rural a 

um patamar de excelência e conforto, com base em melhorias significativas na forma como a 

unidade passa a interagir com os clientes e hóspedes, desde o momento da reserva até à 

utilização das facilidades da unidade.

09-06-2020 01-10-2019 30-09-2021 9230-082 Santana 643 474,53 328 172,01 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000157
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Valorizar 2020 III

Atualmente a empresa detém alguns equipamentos desatualizados/inadequados face aos 

existentes no mercado, que já contam com novas tecnologias e são mais eficientes a nível 

energético e vocacionados, também, para a melhoria da qualidade do 

serviço/produto.Pretendemos renovar estes equipamentos uma vez que a nossa intenção é obter 

um produto/serviço, com melhorias significativas em relação à pro

29-12-2020 20-05-2020 12-01-2023 9000-236 Funchal 156 872,69 66 670,90 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000161
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA. - 

QUICK CHECK DRIVE

O projeto regista uma inovação de base no produto/serviço a prestar, bem como na inovação de 

processo e organizacional. A mudança é inequívoca neste capítulo, pois implicará um novo 

processo de receção das viaturas elevando a qualidade e confiança do cliente em cada visita à 

oficina, obtendo-se um relatório preciso e imediato sobre o estado geral da viatura e comunicá-lo 

ao cliente, sendo que esta

09-06-2020 31-10-2019 30-04-2022 9000-155 Santa Cruz 621 412,69 211 280,32 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

18/738
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M1420-03-0853-FEDER-000164
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
513130730

MHMC - MADEIRA HOTELS 

MANAGEMENT COMPANY, S.A.
Remodelação do Hotel Regency

O projecto prevê a remodelação e ampliação da unidade hoteleira localizada no centro da cidade 

do Funchal. A ampliação será de 96 quartos para 126O investimento ascende os 12 milhões de 

€Prevê-se a criação de 5 postos de trabalho e a manutenção de 48A reabertura ao público desta 

nova unidade hoteleira está prevista para o segundo semestre de 2020. Terá um prazo de 

construção de 10 meses

09-06-2020 01-11-2019 31-12-2021 9000-018 Funchal 5 678 173,90 425 000,00 FEDER 7,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000168
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Alargamento das capacidades da 

empresa, com a implementação de 

novos serviços e a adoção de medidas 

de eficiência energética e utilização de 

energias renováveis.

O hotel pretende oferecer novos serviços ao seu cliente, nomeadamente ao nível do restaurante, 

com novos espaços e novas ofertas, e zonas de laser definidas tais como: SPA, ginásio indoor e 

outdoor e parque de diversões e que irão complementar o serviço já existente.Estão ainda 

previstos investimentos na área da eficiencia energética e utilização de energias renováveis.

09-06-2020 18-12-2019 16-12-2022 9004-541 Santa Cruz 1 217 940,13 425 000,00 FEDER 35,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000171
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - III (Projetos 

Integrados)
511103565

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Pretende-se com a realização deste projeto a criação de condições produtivas que venham 

permitir um acréscimo de capacidade e melhoria dos fluxos internos de produção, a par da 

implementação de novos processos de produção. A inovação produtiva é um do grandes pilares 

deste projeto.

09-06-2020 14-10-2019 13-10-2021 9300-324 Funchal 472 017,50 240 728,92 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000179
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA
Requalificação de unidade hoteleira

São váras as valências que serão requalificadas no âmbito deste projecto, nomeadamente a 

construção de novas funcionalidades a nivel da infra estrutura, um novo layout, nova decoração, 

novos espaços de lazer e de gastronomia, associação a prestadores de bem estar e centro de 

mergulho, o conceito dine around, que concretizam de forma evidente a reestruturação da 

unidade de forma a se constituir com

27-08-2021 11-02-2021 31-12-2021 9270-093 Porto Moniz 731 763,72 373 199,50 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000180
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
513072390 IMPACT TENDENCY UNIPESSOAL LDA

Madeira Business Factory - novo 

produto, com o objetivo de prestar um 

serviço junto das empresas, que 

procuram consultoria a todos os níveis, 

de forma a conseguirem a sua projeção 

no mercado.

Criação de um portal de apoio digital à economia da Madeira, que funcionará como central de 

negócios e desenvolvimento de todo o mercado, onde as empresas viajam para oportunidades 

nacionais e internacionais sem saírem da sua sala, sempre com o apoio e acompanhamento 

especializado de técnicos qualificados, com a experiência e a capacidade necessárias para auxiliar 

os negócios a redefinirem-se.

24-09-2021 12-03-2021 15-05-2023 9000-012 Funchal 299 407,22 127 248,07 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000181
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
509791735

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Expansão da Clínica Dentária JAQ - 

Valorizar 2020

O projeto em causa contempla a ampliação da atual clínica, numa dinâmica de constante 

inovação, na linha do que vem sendo apanágio desde a constituição da empresa. O projeto 

nasceu em 2011 e nessa data foi a primeira clínica dentária da região a dedicar-se à 

Periodontologia [Peridontologia é a especialidade Médico-Dentária que se dedica ao diagnóstico 

e tratamento das doenças que afetam os tecidos

27-08-2021 30-03-2021 31-12-2022 9000-042 Funchal 139 948,81 59 478,25 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000182
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511260636 ECOBASALTO LDA

Instalação de unidade industrial de pré 

fabricados de betão

Instalação de unidade industrial de pré fabricados de betão (produtos a produzir são NOVOS para 

a empresa).
27-08-2021 16-04-2021 15-04-2023 9020-114 Ponta do Sol 2 097 755,78 850 000,00 FEDER 41,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000183
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511030746

OPM - SOCIEDADE DE OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS DA MADEIRA, LDA

Sistema de pesagem aferida em 

simultâneo com a movimentação 

horizontal de contentores

Aquisição de dois equipamentos de movimentação horizontal de contentores Kalmar DRG450-

65S5E, com um display a cores e uma balança Tamtron Power PC300 UIXR Reach stacker que 

permite a inovação de realizar pesagens aferidas de contentores, simultaneamente à sua 

movimentação que cumprem os requisitos SOLAS. Tem também uma impressora TM-U220 que 

permite a impressão imediata do recibo de pesagem.

26-11-2021 01-05-2021 31-12-2022 9000-503 Machico 800 950,00 340 403,75 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000184
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
515213241

WOWBYK - MOBILIÁRIO TECNOLÓGICO 

LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

PEAK - Desenvolvimento de nova 

plataforma de live videostream peer-to-

peer com monetização e 

personalização à medida da marca do 

utilizador

O  projeto apresentado  enquadra-se  na Prioridade de Investimento 3.c, visando a criação de um 

novo produto online inovador a nível nacional e que permitirá à empresa-promotora consolidar a 

sua atividade e reforçar o seu posicionamento do mercado internacional

18-10-2021 01-07-2021 30-06-2023 9050-446 Funchal 370 277,00 157 367,73 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000186
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Projecto Prioridade 3 C - Inovação 

Empresarial, compreendendo a adoção 

de novos métodos organizacionais, 

reforço das capacidades de gestão e 

bem assim a adoção de novos métodos 

de marketing

Em resumo, trata-se de um projecto crítico na abordagem da orgânica de funcionamento futura 

da empresa, nomeadamente da que decorre da necessidade de adaptação aos constantes 

desafios de mercado e concorrenciais e bem assim às contingências decorrentes da crise 

pandémica mundial.  

18-10-2021 15-04-2021 30-06-2022 9000-015 Funchal 183 061,58 93 361,40 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000187
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Inovação de Produtos e Processos na 

empresa Restaurante Mozart Lda.

O projeto em causa contempla a aquisição de diversos equipamentos com carácter inovador que 

vêm proporcionar aos colaboradores melhores condições de trabalho e permitir aos chefes de 

cozinha expandir a sua criatividade na criação de pratos mais dinâmicos e com preservação do 

genuíno sabor dos alimentos.

27-08-2021 15-04-2021 31-12-2022 9060-250 Funchal 144 279,28 73 582,43 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

19/738
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M1420-03-0853-FEDER-000189
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
514511346 READY2DREAM - LDA Valorizar 2020 Ready2Dream

A empresa ira implementar uma zipline em Câmara de Lobos entre o teleférico sito na Estrada 

Santa Clara, Sítio do Rancho, e o jardim municipal no centro da vila de Câmara de Lobos uma 

Zipline.

27-08-2021 01-05-2021 31-12-2021 9050-024
Câmara de 

Lobos
857 344,08 437 245,48 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000190
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

RIM - Abertura de um novo 

estabelecimento para a produção de 

novos bens para a empresa, 

melhorando assim a sua capacidade 

competitiva no mercado regional.

A empresa RIM está no mercado desde 1998, sendo a construção a sua área de atividade. Os 

clientes atuais da empresa são todas as entidades públicas, empresas públicas e privadas e 

privados da RAM. A empresa dedica-se essencialmente a obras novas, recuperações e 

reabilitações.A empresa pretende agora crescer, com a abertura de um novo estabelecimento 

para a produção de novos produtos para a empre

27-08-2021 15-04-2021 01-04-2023 9060-382 Funchal 1 997 408,62 848 898,66 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000191
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
516220241 VIGIARTE, LDA VIGIA ? Arts Gallery & Restaurant

O VIGIA – Arts Gallery & Restaurant estará situado num dos pontos mais privilegiados da Ilha da 

Madeira, na vila costeira do Jardim do Mar. O espaço terá acesso direto ao calçadão principal do 

Jardim do Mar e uma vista única sobre o mar. Este projeto vai valorizar o território, os produtos 

regionais e também promover o que melhor a ilha tem para oferecer em termos artísticos e 

culturais.

24-09-2021 01-07-2021 30-06-2023 9370-423 Calheta 420 299,62 214 352,80 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000192
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
516281461 CÓDIGO DIDÁTICO, LDA.

Pilar Padel Club - Construção e 

implementação de um espaço privado 

na zona do Pilar, Funchal, destinado à 

prática desportiva de Padel e com a 

inclusão de bar de apoio

O Pilar Padel Club é um projeto inovador que via a criação e implementação de um espaço 

privado na zona do Pilar, Funchal, destinado à prática desportiva de Padel e que terá um bar de 

apoio. Será composto por 5 campos de Padel, 2 dos quais cobertos e terá uma vista privilegiada 

sobre a baía do Funchal. O recurso à digitalização dos serviços na interação com os utilizadores e 

dinamização da modalid

30-03-2022 16-04-2021 15-04-2023 9050-084 Funchal 398 625,83 203 299,18 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000193
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
509303641 T.G. CLINICA DENTÁRIA, LDA

ADAPTAR A T G CLÍNICA DENTÁRIA  ÀS 

NOVAS TENDÊNCIAS DE MERCADO, 

PROCURANDO INCORPORAR 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  E ALCANÇAR 

MAIOR CREDIBILIDADE COM A 

IMAGEM COORPORATIVA  E 

RENOVAÇÃO INSTALAÇÕES

A empresa pretende investir em equipamento tecnologico que irá trazer um impacto significativo 

nos resultados liquidos da empresa assim como na sua eficiencia a nivel de processos e a sua 

otimização.

26-11-2021 22-04-2021 28-02-2022 9020-119 Funchal 81 978,50 34 840,86 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000194
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Criação de um novo departamento, 

com recurso a uma nova tecnologia 

inovadora no mercado regional, 

reforçando assim a capacidade 

competitiva da empresa.

Este projeto visa implementar na empresa, um novo departamento de impermeabilização de 

pavimentos e coberturas de edifícios e outras infraestruturas, com recurso a uma nova tecnologia 

denominada “Poliureia a quente”. 

26-11-2021 21-04-2021 30-06-2022 9000-235 Funchal 39 188,55 13 324,11 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000195
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511264305 QUATROVISTAS S.A.

Quatro Vistas - alargamento das 

capacidades do hotel Four Views Baía, 

com a criação de novos produtos 

inovadores, com o objetivo de 

acrescentar valor e melhorar a 

capacidade competitiva da empresa.

O hotel pretende oferecer novos produtos e serviços ao seu cliente, com a criação de um novo 

conceito de unidade de alojamento, com diversos serviços associados ao nível do restaurante e 

áreas de lazer. Destinam-se a um tipo de cliente mais exigente e com maior poder de compra. 

30-03-2022 30-04-2021 29-04-2023 9000-177 Funchal 2 975 724,23 1 264 682,80 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000196
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
516364472 100PRESSÃO - MULTIMÉDIA, LDA.

Produção de conteúdos multimédia ? 

Programa 100 Pressão

Criação de jogos e cenários idealizados, produzidos e desenvolvidos pela própria empresa a 

serem inseridos num game-show de entretenimento familiar para transmissão televisiva, inédito 

na RAM. Os jogos terão por base a cultura madeirense com tópicos sobre a região (questões e 

jogos sobre a região e a sua cultura, geografia, costumes e tradições).Temos maior detalhe na 

memória descritiva.

21-12-2021 10-05-2021 31-12-2022 9000-054 Funchal 94 819,14 32 238,51 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000197
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
514928239 100INSTABILIDADE - LDA

Criação de Consultório Móvel e 

Upgrade tecnológico e 

desmaterialização informação clínica 

em sistema de informação.

O projeto apresentado tem em vista a criação de um consultório móvel, na área da medicina do 

trabalho, bem como a centralização de toda a informação dos seus clientes, com a informatização 

de dados num sistema de informação, de forma a que cada um, consiga aceder ao seu processo 

clínico em tempo real e em qualquer parte do mundo. 

26-11-2021 26-04-2022 31-12-2022 9060-138 Funchal 184 704,05 78 499,23 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000199
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
115814299 JOSE DE JESUS NOBREGA                                                                               Valorizar 2020

Com o investimento melhoria da qualidade da produção originando mais procura e por fim mais 

lucro   
26-11-2021 01-09-2021 31-12-2022 9135-030 Santa Cruz 32 408,04 11 018,74 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000201
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Inovação Produção Massas 

Alimentícias

O projeto ora apresentado pretende fazer aumentar a capacidade produtiva da área das massas 

alimentícias na unidade fabril existente, investindo determinantemente numa tecnologia 

inovadora taylor-made que irá incorporar o know-how de gerações na produção de massas 

alimentícias de qualidade superior. Este passo tecnológico permitirá desenvolver novos produtos 

em laboratório, bem como obter consistê

26-11-2021 02-06-2021 31-05-2023 9200-047 Machico 445 838,95 151 585,24 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

20/738
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M1420-03-0853-FEDER-000202
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
514727683 NOBLEPASSION, LDA

Melhoria da competitividade e 

flexibilidade da empresa, através do 

aumento da capacidade produtiva de 

produtos intermédios a integrar na 

cadeia de produção

A empresa decidiu preparar um plano de investimentos, com o objetivo de aumentar a 

capacidade produtiva e acrescentar valor ao processo produtivo, assim como um conjunto de 

equipamentos com objetivo de reforçar a competitividade da empresa.

26-11-2021 15-06-2021 15-05-2023 9020-006 Funchal 243 620,93 103 538,90 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000203
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511140916 PORTO BAY - HOTEIS E RESORTS S.A.

Digitalização de Processos na Porto Bay 

- Hotéis & Resorts S.A.

De modo a colmatar algumas lacunas no serviço tecnológico que a empresa presta aos hotéis do 

grupo, foi identificado um conjunto de medidas a tomar em áreas cruciais:• Digitalização do 

processo de feedback do cliente e criação de Menus Digitais• Criação de um Blog para elaboração 

de novos conteúdos de comunicação com o mercado;• Substituição do programa de fidelização 

actual por um programa 

26-11-2021 11-06-2021 10-06-2023 9000-107 Funchal 1 158 344,91 492 296,59 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000204
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Abertura de novo estabelecimento que 

permita à UNILIFT a diversificação dos 

seus serviços, criando novos e 

inovadores serviços para a empresa e 

para a região.

Este projeto tem como objetivo a aquisição e abertura de uma nova infraestrutura produtiva. A 

empresa adquiriu um lote de terreno, localizado no Madeira Parques Empresariais, localizado na 

Ribeira Brava. Com este investimento, a UNILIFT mantém os serviços já prestados e quer passar a 

ter novos serviços, inovadores para a empresa e ainda não existentes na região.

26-11-2021 08-09-2022 10-06-2023 9125-160 Ribeira Brava 1 063 295,85 542 280,88 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000205
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511029381

ATLÂNTIDA-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS E IMOBILIÁRIOS S.A.

Atlântida - Reforço do Serviço Digital 

dos Hotéis

Este projecto baseia-se essencialmente nas seguintes premissas:1) Criação de novos processos 

com introdução de novas ferramentas de comunicação com os hóspedes dentro dos hotéis;2) 

Aposta na melhoria qualitativa do serviço com enfoque no serviço de Internet;

30-03-2022 22-06-2021 21-06-2023 9000-126 Funchal 246 633,54 104 819,25 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000206
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511041390

PENINSULA-INVESTIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Península - Reforço do Serviço Digital 

dos Hotéis Cliff Bay

Este projecto baseia-se essencialmente nas seguintes premissas:1) Criação de novos processos 

com introdução de novas ferramentas de comunicação com os hóspedes dentro dos hotéis;2) 

Aposta na melhoria qualitativa do serviço com enfoque no serviço de Internet;

30-03-2022 22-06-2021 21-06-2023 9000-098 Funchal 226 460,93 96 245,90 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000209
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
513157166 INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA. INDUTORA ENERGIA 2021

O projeto ora apresentado pretende proceder a uma alteração fundamental do processo global 

de produção existente, investindo determinantemente em equipamentos e tecnologia inovadora 

muito específica que irá incorporar o know-how da empresa e potenciar novas formas de 

desenvolver a produção e a execução de projetos técnicos. Este passo tecnológico permitirá 

desenvolver novos produtos/serviços, mais

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9000-617 Funchal 620 814,22 316 615,25 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000211
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA
CENTRO RADIOLÓGICO 2021

O projeto apresentado corresponde a um investimento relacionado com a criação de um novo 

estabelecimento, na medida em que a empresa vai mudar-se para um novo espaço, criando 

condições e funcionalidade, para funcionários e utentes, que atualmente não possui. Para além 

do novo espaço, serão adquiridos novos meios de diagnóstico (TAC e Ressonância Magnética) 

que o Centro não possui atualmente e que 

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9050-401 Funchal 1 929 442,86 820 013,22 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000212
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
509225918 LOGISLINK - TERMINAL LOGÍSTICA, LDA Centro Logístico e loja multicliente

Este centro será composto por uma vasta área coberta de armazenagem a temperatura ambiente 

projetada para acomodar uma loja multicliente, com foco especial no comércio B2C, 

particularmente no e-commerce e área para crossdocking, permitindo a entrada da empresa num 

mercado até agora pouco explorado por grandes operadores logísticos e em que a empresa não 

tem presença.

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9060-043 Santa Cruz 797 008,60 338 728,66 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000215
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
509927831

LUÍSA LUÍS - CLÍNICAS DENTÁRIAS, 

UNIPESSOAL LDA
Valorizar 2020  3º Edição

A clínica dentaria Luísa Luís, com a implementação deste novo projeto do valorizar 2020 investirá 

em um equipamento de Scanner Intraoral que trará benefícios aos pacientes, maior capacidade 

de serviços e rapidez  e inovação de tecnologia de ponta nos novos serviços que realizará. 

26-11-2021 30-06-2021 01-12-2022 9100-150 Santa Cruz 22 496,00 7 648,64 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000216
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
506662365 CLÍNICA ALVES COVELO, LDA.

CLINICA ALVES COVELO,LDA - 

VALORIZAR2020

Criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de serviços contribuindo 

para capacidade competitiva da empresa, concorrendo para a capacidade de resposta ao mercado 

global com produção de novos serviços e melhorias significativas. 

26-11-2021 01-07-2021 31-08-2022 9350-039 Funchal 252 174,96 107 174,36 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000217
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
513418377

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Aquisição de Novos Equipamentos e 

Modernização de Instalações

Construção de um pavilhão no parque industrial de Machico e na aquisição de todo o 

equipamento necessário ao funcionamento da fabrica, com a implementação de novos processos 

de fabrico de uma empresa que produz um produto único no mercado que são os ossos para 

cães, utilizando a caseína.

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9200-047 Machico 1 221 536,24 622 983,48 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

21/738
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M1420-03-0853-FEDER-000218
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

SOCICORREIRA - REABILITAÇÃO 

URBANA 2021

O presente projeto consubstancia-se na alteração fundamental do processo global de produção 

do estabelecimento existente, investindo decisivamente numa inovação dos processos base na 

área específica da contenção de fachadas na reabilitação urbana. Permitirá dotar a empresa de 

ferramentas, equipamentos, instrumentação e valências técnicas que são fundamentais ao 

desempenho da sua atividade, orienta

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9200-110 Machico 724 731,00 369 612,81 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000219
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Abertura de novo estabelecimento, 

que permita à Momento Zen, o 

aumento da sua capacidade produtiva, 

criando novos e inovadores serviços 

para a empresa e para a região.

A Momento Zen pretende com este projeto, mudar as suas instalações, ficando com área 

disponível muito superior há que tem atualmente, e onde assim poderá manter todos os serviços 

prestados atualmente e criar novos serviços para os seus clientes, nomeadamente:• Fisioterapia 

com desporto• Medicina estética• Reabilitação cardíaca• Medicina dentária

26-11-2021 30-06-2021 31-03-2023 9000-208 Funchal 1 784 748,30 758 518,03 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000220
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
516121065

GREEN MARE SERVICES LDA & 

COMANDITA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

candidatura valorizar 2020
Apoio comunitário ao desenvolvimento de projeto inovador e estratégico ao abrigo do Programa 

Valorizar 2020
21-12-2021 01-07-2021 30-04-2023 9000-062 Funchal 523 339,79 266 903,29 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000221
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511041225 ALBERTO OCULISTA S.A.

Alberto Oculista - implementação de 

novos serviços inovadores na empresa, 

com o objetivo de acrescentar valor e 

melhorar a capacidade competitiva da 

mesma.

Este projeto aposta na inovação, através da implementação de novos serviços na empresa, para 

ajustar as necessidades dos seus clientes e garantir a sua total satisfação. Será o software VEA - 

Virtual Eyewear Assistant. Paralelamente, a empresa quer também implementar alguns novos 

procedimentos internos, de forma a permitir uma melhor gestão e coordenação de toda a equipa. 

21-12-2021 30-06-2021 30-03-2023 9000-082 Funchal 298 524,64 101 498,38 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000222
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
516314220 OMEN, UNIPESSOAL LDA

Criação de novo estabelecimento para 

transformação de cânhamo em fibra

Fibra de cânhamo como alternativas aos métodos de construção tradicionais e nova matéria-

prima para mobília.
26-11-2021 01-07-2021 31-12-2022 9200-162 Machico 803 801,00 341 615,43 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000223
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511209290

MIGALCAT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE ÓPTICA LDA

Migalcat - implementação de novos 

serviços inovadores na empresa, com o 

objetivo de acrescentar valor e 

melhorar a capacidade competitiva da 

mesma.

Este projeto aposta na inovação, através da implementação de novos serviços na empresa, para 

ajustar as necessidades dos seus clientes e garantir a sua total satisfação. Será o software VEA - 

Virtual Eyewear Assistant. Paralelamente, a empresa quer também implementar o serviço de 

consulta remota que permite o acesso a diversos Optometristas.

21-12-2021 30-06-2021 31-03-2022 9000-082 Funchal 88 065,00 29 942,10 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000224
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511063253

AECO - ASFALTOS, EMULSÕES E 

COMBUSTIVEIS S.A (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Melhoria da capacidade de 

fornecimento

Aquisição de caldeira a gás para substituir caldeira a fuel, equipamento essencial para a 

comercialização dos nossos produtos.
26-11-2021 01-07-2021 31-12-2022 9200-047 Machico 71 520,00 24 316,80 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000225
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
509441335 TOPFARMA, LDA

TopFarma - abertura de um novo 

estabelecimento

A TopFarma pretende ser o centro logístico e de armazenamento dos produtos que serão 

fornecidos às lojas Bioforma, oferecendo uma solução integrada para toda a cadeia logística, 

desde a recolha da mercadoria até à entrega no destino final. 

26-11-2021 30-06-2021 30-03-2022 9000-082 Funchal 116 699,37 49 597,24 FEDER 43,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000228
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
514441925 BE-WIDE ONLINE SOLUTIONS, LDA

BIRDS Breeder International 

Registration & Development System

A empresa pertende Produzir um novo produto, de acordo com uma necessidade detectada no 

mercado. O mercado alvo, sendo um mercado de clientes associados, permite a capacidade de 

um cross-selling de produtos, da venda de publicidade, venda de cursos e add-ons, para além da 

própria aplicação.

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9000-136 Funchal 594 151,46 252 514,37 FEDER 42,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000229
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Nutrimadeira - implementação de 

novos serviços inovadores na empresa, 

com o objetivo de acrescentar valor e 

melhorar a capacidade competitiva da 

mesma.

A empresa Nutrimadeira foi constituída em 1990, contando já com mais de 30 anos de 

experiência no mercado de produtos alimentares, naturais e dietéticos.Com este projeto, a 

empresa pretende complementar os serviços atuais, e lançar uma app exclusiva para integrar 

todos os serviços, bem como implementar um novo software de gestão interna da empresa.

26-11-2021 30-06-2021 30-03-2022 9000-082 Funchal 58 861,09 20 012,77 FEDER 34,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-0853-FEDER-000230
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

53 - Valorizar 2020 - IV (Projetos 

Integrados)
511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

QUINTA DAS VINHAS - WELLNESS YOGA 

& WINE CENTER

O presente projeto consubstancia-se na alteração fundamental do processo global de produção 

do estabelecimento existente, investindo decisivamente numa inovação de serviço através da 

criação de um Wellness Yoga & Wine Centre que irá funcionar dentro da Quinta das Vinhas. O 

empreendimento agroturístico da Quinta das Vinhas tem vindo, ao longo dos tempos a apostar na 

melhoria da qualidade dos serviç

26-11-2021 01-07-2021 30-06-2023 9370-237 Calheta 412 327,87 210 287,21 FEDER 51,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

22/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000001
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 09-06-2020 31-12-2020 9060-005 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000002
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA
ADAPTAR - INOVAÇÃO MADEIRA RENT

Proteções plásticas nas viaturas;máscaras de PI;Acrilicos para balcões e Shutlle;Pagamentos 

3CRentway - Signature PaidRentway - AndroidKits Protecção ClientePagamentos Online
07-07-2020 27-05-2020 31-12-2020 9000-720 Funchal 8 631,52 5 869,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000003
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511266561 P.C.N. PONTE CABRAL & NUNES LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 08-06-2020 31-07-2020 9300-066
Câmara de 

Lobos
4 105,00 2 791,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000004
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511267959 TH SERVIÇOS, LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 08-06-2020 15-07-2020 9060-382 Funchal 1 672,95 1 137,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000005
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA Adaptar-RAM ACIN Assegurar o bem-estar de todos os indivíduos no nosso local de trabalho 07-07-2020 26-03-2020 14-06-2020 9350-203 Ribeira Brava 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000006
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511245831 GESTOOLSASP - GESTÃO ONLINE LDA Adaptar GestoolsASP

Em resumo, este projecto visa ao isolamento das áreas de trabalho de forma a manter a 

segurança de quem se encontra nas instalações da empresa e permitir a ligação ao sistema 

interno com segurança para quem opte pelo tele-trabalho

07-07-2020 15-06-2020 31-12-2020 9000-032 Funchal 2 001,40 1 360,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000008
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513298550 DIAS DE AVENTURA - LDA

Adaptar às novas condições do covid-

19

Efetuamos serviços em toda a ilha, em viaturas e passeios aos turistas. O projeto terá uma 

execução em 5 meses
07-07-2020 15-06-2020 18-12-2020 9000-236 Funchal 4 950,00 3 366,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000009
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513119418 DERIVAFATOR - LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho, permitindo uma eficaz separação entre funcionários e 

clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do local de trabalho;
07-07-2020 08-06-2020 31-12-2020 9000-060 Funchal 4 799,48 3 263,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000010
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514555610 ILHAS & GOTAS - LDA ILHAS & GOTAS - LDA A empresa pretende adquirir materiais de protecção e serviços de venda online 07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-267 Funchal 2 922,50 1 987,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000011
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Adaptação do funcionamento da 

empresa face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Criação de condições à retoma e desenvolvimento da atividade empresarial, salvaguardando a 

saúde dos colaboradores e consequentemente a saúde pública.
07-07-2020 15-04-2020 31-12-2020 9125-169 Santa Cruz 4 928,19 3 351,17 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000012
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515575321

MARCELLO CORREA GOIS, UNIPESSOAL 

LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 09-06-2020 31-12-2020 9060-082 Funchal 3 203,56 2 178,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000013
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511165498

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Adaptação do funcionamento da 

empresa face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Criação de condições à retoma e desenvolvimento da atividade empresarial, salvaguardando a 

saúde dos colaboradores e consequentemente a saúde pública.
07-07-2020 15-06-2020 31-12-2020 9125-169 Santa Cruz 3 044,73 2 070,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000014
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA Adaptar - RAM Previsão Dinâmica, Lda

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 1 228,46 835,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000015
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514630779 LAURA CAROLINA FERNANDES, LDA. Aplicação Mobile Automatização do processo de inscrição, incluído o teste de conhecimento  via aplicação movel. 07-07-2020 08-06-2020 31-12-2020 9004-516 Funchal 4 500,00 3 060,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000016
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514958952

RUI CÉSAR OLIVEIRA DE ALMEIDA - 

SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Adaptar - RAM Rui César Oliveira de 

Almeida - Serviços Médicos

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 2 159,33 1 468,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000017
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514108975

IOMT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO 

MUÑOZ TRINDADE, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da atividade da empresa 

IOMT ao contexto da pandemia COVID-

19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 07-04-2020 31-12-2020 9000-024 Funchal 4 663,84 3 171,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000019
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 506662365 CLÍNICA ALVES COVELO, LDA. ADAPTAR RAM 2020 Investimento em protecção individual, desinfecção e reorganização dos espaços. 07-07-2020 01-05-2020 31-10-2020 9350-039 Funchal 4 593,25 3 123,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000020
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 31-07-2020 9000-055 Funchal 2 067,70 1 406,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000023
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511047193 ALVES DOS SANTOS & SANTOS LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 31-07-2020 9325-038
Câmara de 

Lobos
1 348,00 916,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000024
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511233795

CLÍNICA DENTÁRIA FIGUEIRA PRETA, 

LDA
Adaptar-RAM

O projecto contribui para a melhorar a competitividade da empresa, permitindo a adaptação à 

nova realidade imposta pela pandemia Covid-19 e garantindo o cumprimento de todas as normas 

estabelecidas e as recomendações das autoridades competentes.

07-07-2020 21-04-2020 16-06-2020 9050-022 Funchal 4 777,67 3 248,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000025
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514303220 SEVENSCOPE, LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-160 Funchal 3 608,17 2 453,56 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000026
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 115814299 JOSE DE JESUS NOBREGA                                                                               

Adaptar-RAM - Reforçar 

Competitividade das PME - Covid 19
Apoio importante para fazer face a custos com protecção contra o COVID-19.   07-07-2020 02-04-2020 28-10-2020 9135-030 Santa Cruz 3 075,87 2 091,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000027
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-314 Ponta do Sol 1 685,66 1 146,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000028
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 168772019 JOÃO PAULO NUNES FERRAZ Adaptar - RAM João Paulo Nunes Ferraz

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-058 Santa Cruz 4 053,00 2 756,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000029
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281358 RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para um período máximo de seis 

meses, para utilização pelos formadores e formandos nomeadamente máscaras, luvas, 

dispensadores álcool gel e batas.Nota: tendo em conta que a formação é isenta de IVA a 

sociedade não deduz IVA, sendo o mesmo um custo e consequentemente o seu valor tido como 

despesa elegível. 

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-246 Funchal 4 984,08 3 389,17 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000030
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-500 Ponta do Sol 4 412,16 3 000,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000031
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514706562 SWEETSTARS - UNIPESSOAL LDA Adaptar RAM - Sapataria Lord Madeira

O presente projecto destina-se a dotar o estabelecimento  das medidas necessárias para a 

confiança dos seus consumidores, respondendo assim às necessárias adaptações derivadas da 

pandemia Covid-19. Procura também uma adaptação do modelo de negócio que permite uma 

digitalização da oferta, incremento da interacção entre clientes e estabelecimento, potenciando a 

Venda.

07-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 1600-459 Funchal 3 643,04 2 477,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000032
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513758798

TEIXEIRA COUTO - LUZ & EVENTOS , 

UNIPESSOAL LDA

Incentivo à adaptação das empresas ao 

contexto do COVID-19

Este projeto visa a adaptação das nossas instalações, dos métodos de organização do trabalho e 

de relacionamento com clientes e fornecedores, às novas condições do contexto da doença 

COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridades competentes.   

07-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-089 Santa Cruz 7 654,54 5 205,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000036
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514378433

PTNEARSOFT, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Adaptação da atividade da empresa 

PTNearsoft ao contexto da pandemia 

COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 04-05-2020 31-12-2020 9060-380 Funchal 1 952,57 1 327,75 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000037
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510290795

LAVANDARIA TREVO DA SORTE, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Lavandaria Trevo da Sorte ao contexto 

da pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições 

de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a 

saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 25-03-2020 31-12-2020 9000-273 Funchal 3 319,36 2 257,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000038
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513019987 PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O presente projeto tem dois objetivos principais: promover o teletrabalho promovendo assim o 

distanciamento social entre funcionários e permitir vender os serviços sem necessidade de 

reuniões presenciais com atuais e potenciais clientes. 

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-063 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000039
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511260245 CLÍNICA DENTÁRIA ILHA DOURADA LDA ADAPTAR

A empresa candidata-se a este projeto pela necessidade imperiosa da entrada imediata de novos 

capitais, sem os quais terá dificuldades em enfrentar os tempos que se avizinham.
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9400-170 Porto Santo 2 503,98 1 702,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000040
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 504748475

A ARTE DA COMIDA - RESTAURANTE, 

CERVEJARIA, SNACK-BAR LDA
ADAPTAR RESTAURAÇÃO

De forma a dar garantias e confiança aos trabalhadores e clientes dos restaurantes torna-se 

necessário fazer um investimento considerável em produtos e materiais de protecção.
07-07-2020 01-05-2020 07-09-2020 1100-618 Funchal 9 409,36 6 398,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000041
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515321770 JASMINEMOMENT LDA ADAPTAR RESTAURAÇÃO

No âmbito do descrito anteriormente é necessário adquirir produtos e materiais de protecção 

individual, para dar cumprimento ao requisitos legais e atrair a confiança dos clientes.
07-07-2020 01-05-2020 10-09-2020 1100-618 Funchal 3 924,03 2 668,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000042
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA
Adaptar-ram

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-035 Santa Cruz 4 933,28 3 354,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000043
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515586404 AQUA MOOVE- UNIPESSOAL LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Aquamoove ao contexto da pandemia 

COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições 

de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a 

saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 19-03-2020 31-12-2020 9050-436 Funchal 2 872,70 1 953,44 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000044
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513522654

CORAJOSOS & RESISTENTES - 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 30-09-2020 9000-246 Funchal 2 887,57 1 963,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000045
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513908544 PANÓPLIA DE CONQUISTAS - LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 30-11-2020 9000-088 Funchal 2 791,78 1 898,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000047
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A. Adaptar RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-020
Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000049
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA
Adaptar RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-086 Funchal 694,58 472,31 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000050
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9004-552 Funchal 3 565,33 2 424,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000051
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-250 Funchal 4 639,02 3 154,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000052
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511275307 SILVÉRIO & FERREIRA, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-011 Funchal 1 247,01 847,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000053
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515750026 ONDAS CALMAS - UNIPESSOAL LDA

O projeto basea-se na nova realidade 

no exercicio da atividade referente à 

proteção da nova pandemia COVID 19

A entidade pretende-se munir de equipamentos de proteção individual, para utilização pelos 

nadadores salvadores e banhistas, necessários ao desenrolar da sua atividade para o 

cumprimento das recomendações da DGS face ao controlo da pandemia. De realçar que o uso 

destes equipamentos emerge apenas como resposta à pandemia, não sendo anteriormente 

necessários ao desenrolar normal da atividade 

07-07-2020 15-06-2020 30-09-2020 9000-065 Funchal 3 760,80 2 557,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000055
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515051136 CHAVE DEDICADA - UNIPESSOAL LDA

O projeto basea-se na nova realidade 

no exercicio da atividade referente à 

proteção da nova pandemia COVID 19

A entidade pretende-se munir de equipamentos de proteção individual, para utilização dos seus 

colaboradores e clientes, necessários ao desenrolar da sua atividade para o cumprimento das 

recomendações da DGS face ao controlo da pandemia. De realçar que o uso destes equipamentos 

emerge apenas como resposta à pandemia, não sendo anteriormente necessários ao desenrolar 

normal da atividade 

07-07-2020 15-06-2020 31-10-2020 9000-065 Funchal 794,00 539,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000056
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Adaptação das instalações da 

Globalfisco face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adaptação das instalações da Globalfisco face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-015 Funchal 1 777,86 1 208,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000058
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, no que concerne á 

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene 

no contexto da pandemia COVID-19.

07-07-2020 29-04-2020 28-10-2020 9325-037 Funchal 1 514,78 1 030,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000060
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514295716

ALEXANDRA & CAROLINA LIFE COACH, 

LDA.

Adaptação da atividade da empresa 

Alexandra & Carolina ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio a novas formas de comunicação dos seus clientes, face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 20-03-2020 31-12-2020 9060-065 Funchal 1 754,72 1 193,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000061
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511253222 CLÍNICA DO FAROL LDA

PORJETO ADAPTAR RAM CLINICA DO 

FAROL LDA.
Aquisição de equipamentos de proteção individual 07-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9385-249 Calheta 3 157,87 2 147,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000062
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA
Adaptar RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-332 Ribeira Brava 4 682,15 3 183,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000063
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510399983 LOVETRADITION, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da atividade da empresa 

LOVETRADITION ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições 

de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a 

saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 14-05-2020 31-12-2020 9060-305 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000064
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514715170 FORA DE SÍTIO - LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-141 Ribeira Brava 4 975,60 3 383,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000066
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513544070 ON TALES, LDA ADAPTAR- RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-105 Calheta 6 505,84 4 423,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000067
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510244530 POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR- RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-545 Calheta 3 933,75 2 674,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000069
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508890969

DILECTUS - RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS, 

S.A.
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 15-04-2020 31-12-2020 9000-254 Funchal 4 820,63 3 278,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000070
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511046820 JORGE CALAÇA - CONSTRUÇÕES LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 15-06-2020 30-11-2020 9200-031 Machico 4 681,84 3 183,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000071
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511121091 TELEFÉRICOS DA MADEIRA, S.A. ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-541 Funchal 8 654,47 5 885,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000072
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-131 Funchal 4 747,49 3 228,29 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000073
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511072678

TPMC, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
Adaptar - RAM TPMc, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 2 575,80 1 751,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000074
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513719717

IMAGENS & DESTINOS - UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-292 Funchal 4 228,44 2 875,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000075
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281463 MOMENT MASSAGE, UNIPESSOAL LDA

Adaptação do estabelecimento face as 

novas condições de distanciamento e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19

Adaptar o estabelecimento , reorganizar métodos de trabalho, organização dos espaços de 

trabalho, assegurando o bom relacionamento com clientes, pessoal e fornecedores.
07-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-764 Funchal 3 230,60 2 196,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000076
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA
Adaptar Ram

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-073 Funchal 9 498,90 6 459,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000077
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514882760 YELLOWREADING - UNIPESSOAL LDA Adaptar Ram

Com este projeto pretendemos criar locais de trabalho mais seguros, com o intuito de evitar a 

possibilidade de propagação do COVID 19, mantendo assim a continuação da implementação das 

medidas de proteção.

07-07-2020 15-06-2020 12-12-2020 9020-064 Funchal 3 373,46 2 293,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000078
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511041527

ARAUJO,VILAS-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Casa da Praça - Adaptação para 

pandemia Covid - 19
Adaptações das instalações e disponibilização de EPI com vista a evitar o contágio por covid 19. 07-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9050-017 Funchal 1 390,75 945,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000079
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510125654

AUTO PRECISÃO - REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 12-05-2020 30-11-2020 9125-249 Santa Cruz 4 896,58 3 329,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000080
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511138369

BAÍA BRAVA - SOCIEDADE DE 

HOTELARIA E SIMILARES LDA
ADPTAR

O conjunto de medidas que pretendemos implementar, para fazer face a nova retoma de 

atividade concretiza-se em especial na aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, bem como outros dispositivos que salvaguardem, também, a segurança dos 

nossos clientes, e que representa um investimento que estimamos em 3.399,72 euros.

07-07-2020 06-07-2020 31-12-2020 9100-033 Santa Cruz 3 399,72 2 311,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000081
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 125074867 JOÃO GOMES ADAPTAR-RAM

O projeto visa compensar os custos da adaptação dos seus estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo 

o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

07-07-2020 29-04-2020 28-10-2020 9000-068 Funchal 4 248,19 2 888,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000082
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514567317 PANÓPLIA DE VITÓRIAS - LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 08-06-2020 15-12-2020 9000-246 Funchal 1 860,60 1 265,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000083
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA
ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-393 Funchal 4 934,40 3 355,39 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000084
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-250 Funchal 2 564,42 1 743,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000085
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511285426

TILAM - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PEIXES, LDA
Restaurante Moinho Velho

O projeto adotado pela entidade consistiu na aquisição de material de proteção para exercer a 

atividade em segurança.
07-07-2020 14-04-2020 31-12-2020 9200-127 Machico 1 239,80 843,06 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000086
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511006624 SOUSA & SANTOS LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 15-12-2020 9300-329
Câmara de 

Lobos
1 991,78 1 354,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000087
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515009024 DS7, LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

07-07-2020 18-03-2020 15-12-2020 9300-069
Câmara de 

Lobos
1 497,40 1 018,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000088
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514667117

FARMÁCIA PORTO MONIZ - MARIA 

FÁTIMA CONCEIÇÃO COSTA, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM
adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9270-000 Porto Moniz 1 181,32 803,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000090
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514736658 MOLÉCULA NOTÁVEL LDA

ADAPTAR COVID-19 MOLÉCULA 

NOTÁVEL LDA.

Aquisição de equipamentos de proteção individual para a empresa de modo a mitigar os impactos 

da pandemia Covid-19 na empresa
07-07-2020 01-06-2020 30-12-2020 9350-213 Calheta 4 239,32 2 882,74 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000091
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Adaptação da atividade da empresa SS 

Financial ao contexto da pandemia 

COVID-19

Com este projeto, a SS-Financial consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições 

de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a 

saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 12-05-2020 31-12-2020 9000-012 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000093
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes. 

07-07-2020 07-04-2020 31-12-2020 9300-046
Câmara de 

Lobos
3 905,17 2 655,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000094
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514299410 YONERUSA, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-683 Funchal 1 554,19 1 056,85 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000095
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Adaptar - RAM Sivifego Sociedade de 

Atividades Imobiliárias Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-018 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000098
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511238894

MATTKART - GESTÃO DE INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS LDA
Aquisição de aplicação Mobile Aplicação mobile para comercio e reserva de produtos 28-07-2020 08-06-2020 31-12-2020 9020-158 Funchal 4 999,00 3 399,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000099
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Adaptar - RAM Sésamo Produtos 

Alimentares Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-122 Funchal 8 737,00 5 941,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000100
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281285

WESTVISTA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, no que concerne à 

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridadescompetentes.

07-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 9 076,00 6 171,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000102
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9270-095 Porto Moniz 2 590,90 1 761,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000103
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Adaptar - RAM Peçasram - Comércio de 

Peças e Acessórios, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-235 Funchal 2 694,16 1 832,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000105
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514752572 ANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da empresa as novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da Pandemia 

COVID-19

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações cliente, fornecedores e 

trabalhadores,sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-290 Funchal 1 004,67 683,18 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000107
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 29-03-2020 31-12-2020 9050-012 Funchal 3 146,83 2 139,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000108
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511226543

MOUNTAIN EXPEDITIONS - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-19
07-07-2020 09-06-2020 31-12-2020 9125-257 Santa Cruz 4 992,10 3 394,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000110
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514536012 BENEFITENIGMA - LDA ADAPTAR RAM Adaptações necessárias as boas praticas de segurança na manutenção da actividade da empresa 07-07-2020 16-03-2020 31-12-2020 9000-046 Funchal 1 081,49 735,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000111

03 - Reforçar a Competitividade 

das Pequenas e Médias Empresas 

(PME)

B9 - ADAPTAR RAM 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxilios na adaptação das 

empresas devido ás exigencias 

impostras pela Covid 19

Adaptação das instalações quer em consumíveis quer em equipamentos 28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9125-042 Santa Cruz 5000 3400 FEDER 0,68

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000112
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511241526

ARTETANICO - ARTESANATO E 

DECORAÇÃO LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.          

07-07-2020 01-07-2020 30-11-2020 9060-329 Funchal 1 434,16 975,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000113
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510442730

SALTOS DE MADEIRA - COMÉRCIO DE 

CALÇADO. LDA
Saltos de Madeira - ADAPTAR RAM

O presente projecto destina-se a dotar o estabelecimento  das medidas necessárias para a 

confiança dos seus consumidores, respondendo assim às necessárias adaptações derivadas da 

pandemia Covid-19. Procura também uma adaptação do modelo de negócio que permite uma 

digitalização da oferta, incremento da interacção entre clientes e estabelecimento, potenciando a 

Venda.

07-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 1600-459 Funchal 3 643,04 2 477,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000114
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-001 Santa Cruz 4 913,93 3 341,47 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000116
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-026 Funchal 1 532,40 1 042,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000117
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513172211 LAND & SEA ONTHEMOVE, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 8 490,00 5 773,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000120
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 1 255,55 853,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000121
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510016570

MIGUEL HUMBERTO FARIA ZACARIAS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Adaptar-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efetivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e 

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-048 Funchal 797,34 542,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000122
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-086 Funchal 2 607,08 1 772,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000123
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho, permitindo uma eficaz separação entre funcionários e 

clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do local de trabalho, 

assim como utilização de máscaras e / ou viseiras.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-105 Funchal 4 826,75 3 282,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000124
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000125
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511143230

PREDIFUNCHAL - SOCIEDADE DE 

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000126
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510088171

SPRING ALWAYS - TURISMO E 

TRANSPORTES, LDA
Adaptar-Ram

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9004-559 Funchal 1 712,24 1 164,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000127
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511244606

COMD - CLÍNICA ORTODÔNCIA E 

MEDICINA DENTÁRIA LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9064-507 Funchal 3 746,29 2 547,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000128
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-406 Funchal 3 674,13 2 498,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000129
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adaptação às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19 com a aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e utentes, 

equipamentos e materiais de higienização em cumprimento com as normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes de saúde, de forma a assegurar uma retoma segura 

da atividade empresarial.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9304-007
Câmara de 

Lobos
1 328,89 903,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000133
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514119276

PLENGIL, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E 

GESTÃO, LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-044 Funchal 1 381,82 939,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000134
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

A empresa vem requerer um apoio ADAPTAR RAM de forma a estar preparada para enfrentar a 

pandemia COVID 19 com segurança e higiene recomendada pelas orientações da DGS de forma a 

reforçar a competitividade da empresa e consolidando o crescimento económico e acrescentar 

valor ao processos e aos serviços. 

07-07-2020 01-04-2020 31-12-2020 9325-023
Câmara de 

Lobos
4 660,37 3 169,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000135
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509119514 FBI - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar a empresa na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o 

cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-177 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000136
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511196628

CÉLCIOS - ELECTRICIDADE, AR 

CONDICIONADO E AQUECIMENTOS LDA

Adaptar - RAM Célcios Eletricidade Ar 

Condicionado e Aquecimentos Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-122 Funchal 2 055,94 1 398,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000137
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511033516 NOBREGA & ARAUJO LDA

Nóbrega & Araújo  - Adaptação para 

pandemia Covid - 19
Adaptações das instalações e disponibilização de EPI com vista a evitar o contágio por covid 19. 07-07-2020 12-04-2020 31-12-2020 9050-014 Funchal 1 371,92 932,91 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000138
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511042647 FARMACIA CAMÕES LDA adaptar ram

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-027 Funchal 4 974,32 3 382,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

32/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000139
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511011490

FRANCISCO MENEZES, UNIPESSOAL 

LDA

Adaptar - RAM Francisco Menezes, 

Unipessoal, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-680 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000140
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA. Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-208 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000141
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 28-04-2020 31-12-2020 9000-223 Funchal 4 845,75 3 295,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000142
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510975828 TRAVEL4U - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

È intenção da Empresa adquirir equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras e 

luvas; equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes e consumíveis; 

reorganização e adaptação dos locais de trabalho e de atendimento; colocação de informação e  

sinalética no estabelecimento

07-07-2020 26-05-2020 31-12-2020 9000-223 Funchal 1 045,24 710,76 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000143
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 507899709 NEGÓCIO DE LUXO - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 13-06-2020 30-11-2020 9020-037 Funchal 2 281,17 1 551,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000144
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514350423 PROMESSAS AROMÁTICAS - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 29-05-2020 31-12-2020 9125-018 Santa Cruz 3 449,75 2 345,83 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000145
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513243267 JEANNE & CRISTIANO ANDRADE, LDA ADAPTAR-RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-19
07-07-2020 09-06-2020 31-12-2020 9300-132 Funchal 4 965,45 3 376,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000146
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513287736 NUNO GOUVEIA, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-135 Funchal 2 533,19 1 722,57 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000148
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514719630 FÁTIMA FRANÇA, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-434 Calheta 667,10 453,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000150
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 110181816

ISIDRO ORLANDO CORREIA DOS 

SANTOS                                                                   
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 26-03-2020 31-12-2020 9125-015 Santa Cruz 2 147,41 1 460,24 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000153
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-208 Funchal 2 508,11 1 705,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

33/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000155
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Adaptar - RAM Quinta Mãe dos 

Homens Empreendimentos Imob. 

Turísticos Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-185 Funchal 1 364,98 928,18 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000156
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510678505

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA.

Adaptar - RAM Entregafarm - Logística 

Farmacêutica Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-042 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000157
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513002782 VILA DA PINHEIRA SAÚDE, LDA Adaptação às regras do Covid-19 Tornar a empresa segura para os funcionários e clientes. 28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9060-007 Funchal 623,77 424,17 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000158
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-024 Funchal 3 025,00 2 057,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000159
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000160
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-069 Funchal 1 048,75 713,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000161
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA ADAPTAR-RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-1
07-07-2020 21-04-2020 31-12-2020 9125-031 Santa Cruz 571,60 388,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000162
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511212011 MARCO RIBEIRO, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 04-05-2020 31-12-2020 9000-058 Funchal 4 101,79 2 789,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000163
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514914572 INCOGNITÂNGULO - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-546 Funchal 3 413,94 2 321,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000164
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA ADAPTAR RAM

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9200-000 Machico 2 560,80 1 741,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000165
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511249454 PAULO SALES SAÚDE, LDA ADAPTAR-RAM

Projecto de adaptação do consultório face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene.
07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-127 Funchal 3 193,53 2 171,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

34/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000167
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511267312

CDF - CENTRO DENTÁRIO DO FUNCHAL, 

LDA
ADAPTAR-RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-19
07-07-2020 02-04-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 2 919,89 1 985,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000168
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Adaptar - RAM Rota Obrigatória - 

Assessoria Transportes e Fretamentos 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-152 Funchal 1 137,82 773,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000169
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515405728 AZIMUTHPLANET - LDA

Adaptação da atividade no contexto da 

epdimia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9200-040 Machico 3 490,98 2 373,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000170
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508908620

INCLUIÊXITO - ESCOLA DE CONDUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

INCLUIÊXITO - ESCOLA DE CONDUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

A entidade pretende adquirir equipamentos de proteção individual e material de higienização de 

equipamentos e espaços necessários ao desenrolar da sua atividade para o cumprimento das 

recomendações da DGS face ao controlo da pandemia. De realçar que o uso destes equipamentos 

emerge apenas como resposta à pandemia, não sendo anteriormente necessários ao desenrolar 

normal da atividade.

28-07-2020 18-05-2020 31-12-2020 9135-376 Funchal 3 945,00 2 682,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000171
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513091440

INDISCUTÍVEL ÊXITO, UNIPESSOAL, 

LDA.

Adaptação da atividade no contexto da 

epdimia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9000-273 Funchal 1 952,99 1 328,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000172
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513478094 CÉLEBRE SENSAÇÃO - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 28-05-2020 31-12-2020 9000-236 Funchal 3 529,20 2 399,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000174
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511148372 BABO - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Adaptar - RAM Babo - Atividades 

Turísticas Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-656 Funchal 1 753,05 1 192,07 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000175
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Adaptação da atividade da empresa 

Sweets and Sugar ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a Sweets and Sugar consegue criar as condições necessárias à retoma da 

atividade empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

28-07-2020 19-03-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000176
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511006985

FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Apoio na adaptação da unidade 

hoteleira à conjuntura covid-19

O Hotel-Apartamento Florasol, vem concorrer ao ADAPTAR-RAM, com o objetivo de encaixar 

4.000 euros, destinados a ajudar na adaptação do Hotel no âmbito do atual contexto da 

pandemia COVID-19, contribuindo para que seja limpo e seguro, e deste modo, ajudar a torná-lo 

mais competitivo.

07-07-2020 29-06-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000177
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510875238

FILIPE VIEIRA FREITAS, UNIPESSOAL 

LDA

Adaptar - RAM Filipe Vieira Freitas 

Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-310 Funchal 4 036,42 2 744,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000178
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511240295

VIA ACTIVA - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 21-05-2020 31-12-2020 9370-708 Calheta 3 307,33 2 248,99 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

35/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000179
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510668470

BCOPI - EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO LDA

Adaptar - RAM BCOPI - Equipamentos 

de Escritório Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-163 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000180
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510751288 FAVORITERAINBOW - UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

07-07-2020 15-05-2020 15-11-2020 9000-236 Funchal 826,00 561,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000181
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514028564 FUNCHAL VIDRO MEELITE START LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-365 Funchal 611,58 415,88 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000182
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280700 SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Servinasa ao contexto da pandemia 

COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação da sua atividade face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a saúde 

pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

07-07-2020 01-04-2020 31-12-2020 9020-128 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000183
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM David Fernandes, 

Unipessoal, Lda. (Ferragens Santana)

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-107 Santana 4 567,62 3 105,99 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000184
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510872891 MARIA JOSÉ FREITAS, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR MARIA JOSÉ FREITAS

A empresa apresenta candidatura no sentido de minimizar os custos com a situação pandêmica 

Covid-19.
07-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9360-347 Ponta do Sol 2 002,73 1 361,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000185
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513173943 SUPREMO GULOSO UNIPESSOAL - LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-440 Funchal 1 286,86 875,06 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000187
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511218370 EMA FREITAS, LDA. ADAPTAR-RAM-1

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9004-538 Funchal 3 347,55 2 276,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000188
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Adaptar - RAM Francisco Costa e Filhos 

S.A.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-058 Funchal 3 665,46 2 492,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000189
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511114192

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Redução de risco de contágio entre funcionários e clientes através de instalação de dispensadores 

automáticos de álcool gel à entrada e em diversos pontos do Hotel, assim como obrigatoriedade 

de utilização de máscaras e / ou viseiras;

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-545 Calheta 4 621,79 3 142,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000190
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Adaptar - RAM Filipe Gouveia - 

Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-044 Funchal 787,81 535,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000191
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515532975

AGRIDISTRIBUIÇÃO RETALHO 

MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Adaptar a Agridistribuição Madeira a 

uma nova realidade

Este investimento visa a adaptação da Agridistribuição Madeira e dos seus métodos de 

organização do trabalho e de relacionamento com os clientes às novas condições de 

distanciamento físico no contexto da pandemia COVID-19, apostando na reorganização e 

adaptação de espaços e nas indispensáveis medidas de higienização e desinfestação do espaço 

(loja).

07-07-2020 01-05-2020 30-09-2020 9000-638 Funchal 2 900,00 1 972,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000192
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515057886 JOSÉ CRISTÓVÃO, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 16-06-2020 31-12-2020 9000-163 Funchal 710,76 483,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000193
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 26-03-2020 31-12-2020 9325-005
Câmara de 

Lobos
1 333,74 906,94 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000194
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511234872

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Adaptar - RAM Denteam Sociedade de 

Medicina Dentaria, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-049 Funchal 3 665,18 2 492,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000195
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510429998 AROUNDFREEDOM - UNIPESSOAL LDA

Reforçar a competitividade da 

Aroundfreedom no contexto da 

pandemia - COVID19

Adaptação do estabelecimento e das viaturas face às novas condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas 

estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-063 Santa Cruz 1 037,78 705,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000196
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513618236 FUTURO100RETICÊNCIAS LDA

Adaptar - RAM Futuro100reticências, 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-250 Funchal 2 791,86 1 898,46 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000197
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Adaptar-Ram- protejo de adaptaçao do 

estabelecimento as contingenciais do 

COVID-19

Apoio  financeiro a empresa para fazer face a aquisição de material exigido ao funcionamento do 

estabelecimento face as novas exigencias legais para funcionar e proteger os seus 

utentes/trabalhadores e clientes em geral

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-127 Funchal 8 794,43 5 980,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000199
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

ADAPTAR-RAM,  PROJETO DE 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONDIÇÕES DE 

DISTANCIAMENTO FÍSICO  IMPOSTO 

PELO COVID-19

Com o projeto a empresa cumpre com as recomendações Governamentais e  contribui para 

combate da pandemia COVID-19.Permite melhorar as condições de trabalho dos seus recursos 

humanos bem como apresentar um ambiente com garantia de proteção individual de  saúde 

publica a todos os seus clientes e madeirenses em geral.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-237 Machico 4 287,54 2 915,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000200
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511084099

TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 02-04-2020 31-12-2020 9000-069 Funchal 1 613,12 1 096,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000201
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511023111 LANA-LABORATORIO DE ANALISES LDA

Adaptar - RAM Lana Laboratório 

Análises Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-198 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000202
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 142396966 ANTONIO DE SOUSA                                                                                    Adaptar Apoio a despesa com vista a atenuar os prejuízos 28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 2 672,46 1 817,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000203
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513415360 CAD GLOBAL ENTERPRISES, LDA ADAPTAR CAD GLOBAL

A  empresa candidata-se ao Adaptar-Ram com vista suprimir os custos adicionais devido à 

situação Covid-19, essencialmente em consumíveis de proteção individual para os colaboradores 

e clientes.

07-07-2020 19-03-2020 31-12-2020 9100-151 Santa Cruz 2 462,38 1 674,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000204
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Adaptar - RAM Reabilitesse - Espaço 

Fisioterapia e Saúde, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-013 Funchal 4 667,58 3 173,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000205
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511000103

DORISOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Apoio na adaptação das unidades 

hoteleiras Dorisol no contexto covid-19

A Dorisol, vem concorrer ao ADAPTAR-RAM, com o objetivo de encaixar 8.000 euros, destinados a 

ajudar na adaptação dos Hotéis no âmbito do atual contexto da pandemia COVID-19, 

contribuindo para que cumpram todas as regras do Clean&Safe e para oferecer a máxima 

segurança a todos os seus clientes e colaboradores, e deste modo, ajudar a torná-los mais 

competitivos.

28-07-2020 12-06-2020 31-12-2020 9004-535 Funchal 9 747,43 5 984,50 FEDER 61,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000206
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509791735

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Adaptar - RAM Joanna A. Quintal - 

Medicina Dentária, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 3 494,56 2 376,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000207
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510924999 SANDRO PAULO FREITAS, LDA

Adaptar - RAM Sandro Paulo Freitas, 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-638 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000208
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515500062 AGENDA PRIORITÁRIA - LDA Adaptar - RAM Agenda Prioritária, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-208 Funchal 6 121,20 4 162,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000209
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511004532 OLIVEIRA PESTANA, LDA Adaptar - RAM Oliveira Pestana Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-059 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000210
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515267805 ALLISON RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 18-05-2020 31-12-2020 9000-216 Ribeira Brava 4 910,02 3 338,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000212
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513539492

FIRMA CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 27-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 1 428,41 971,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000213
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 255570538 JOSE MARIA FERNANDES RODRIGUES

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 20-06-2020 31-12-2020 9020-149 Funchal 902,77 613,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000214
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514565101 AQUELAXPERIÊNCIA - LDA

Adaptar-RAM, Aquisição de 

equipamento e produtos desinfetantes 

para proteção à pandemia COVID-19

A empresa irá realizar um investimento em diverso material, onde se pode destacar as seguintes 

áreas: Reorganização da área de atendimento ao público, com a instalação de acrílicos, instalação 

de diversos dispersores de desinfetantes, Instalação de aparelhos de purificadores de ar para a 

renovação do ar das instalações, aquisição de uma tenda, que irá permitir dar aulas de pilatos ao 

ar livre.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9200-077 Machico 4 477,53 3 044,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

38/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000215
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Adaptação da Empresa e dos seu 

negócios no âmbito da pandemia 

COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 01-04-2020 31-12-2020 9050-075 Funchal 1 968,26 1 338,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000216
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511238720

HOSPEDAGEM TURÍSTICA COSTA LINDA 

LDA

Projeto para a aquisição de 

equipamento e produtos, para a 

proteção de clientes e trabalhadores

A realização deste investimento, vai estabelecer a confiança e tranquilidade aos clientes de forma 

a garantir a sua fidelização.
07-07-2020 15-05-2020 15-11-2020 9225-050 Machico 4 607,39 3 133,02 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000217
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515609668 AUTO JARDIM & SPÍNOLA, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 22-06-2020 22-06-2020 9060-004 Funchal 2 104,26 1 430,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000218
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281811 CORPO MEU LDA CORPO MEU, LDA

A entidade pretende adquirir equipamentos de proteção individual e material de higienização de 

equipamentos e espaços necessários ao desenrolar da sua atividade para o cumprimento das 

recomendações da DGS face ao controlo da pandemia. De realçar que o uso destes equipamentos 

emerge apenas como resposta à pandemia, não sendo anteriormente necessários ao desenrolar 

normal da atividade.

07-07-2020 06-05-2020 31-12-2020 9000-044 Funchal 4 178,68 2 841,50 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000219
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514504609 BOSQUE DE PROSAS - UNIPESSOAL LDA Adaptar Ram

Adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
07-07-2020 01-06-2020 01-12-2020 9350-103 Ribeira Brava 822,60 559,37 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000220
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

ADAPTAR-RAM - Adaptação do hotel 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Dotar e empresa  de todos os equipamentos necessários para que possa desenvolver a sua 

actividade garantindo toda a segurança aos clientes e funcionários. Incluindo informação 

adicional através da plataforma informática existente sobre os procedimentos a adoptar e em 

prática no contexto da pandemia.

07-07-2020 17-04-2020 31-08-2020 9000-236 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000221
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511034768 CLUBE DE GOLF DO SANTO DA SERRA

Adaptar - RAM Clube de Golf do Santo 

da Serra

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9200-152 Machico 4 580,94 3 115,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000222
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM Madeira Global - 

Hotelaria e Restauração, Unipessoal 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-070 Funchal 1 759,80 1 196,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000223
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

- Aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de 

desinfetantes, bem como respetivos consumíveis, para um período máximo de seis meses, 

nomeadamente solução desinfetante;- Contratação de serviços de desinfeção das instalações por 

um período máximo de seis meses e; - Instalação de portas automáticas

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-116 Santana 7 727,52 5 254,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000224
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508051134 SECTOR REGRA, LDA Adaptar - RAM Sector Regra Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-139 Santa Cruz 4 869,77 3 311,45 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000225
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR FARMÁCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL POR FORMA A DOTAR A FARMACIA 

DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A MITIGAR A PROBLEMATICA DO COVID-19
07-07-2020 01-04-2020 31-07-2020 9385-120 Calheta 692,70 471,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

39/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000226
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-705 Funchal 3 639,94 2 475,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000227
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510847277 VASCONCELOS & GOUVEIA, LDA

Adaptar - RAM Vasconcelos & Gouveia 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-012 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000228
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9004-526 Funchal 3 197,62 2 174,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000229
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A. ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-449 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000230
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513573437 INVESTIMENTOS GLORANTO, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-066 Calheta 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000231
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510132723

JPARD - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, 

LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 3 016,14 2 050,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000232
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.
Medida anti Covid

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-215 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000233
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-223 Ribeira Brava 4 901,06 3 332,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000234
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511063466

MERETE HOLTSKOG & RICARDO 

AGUIAR, LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-023 Funchal 4 774,28 3 246,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000235
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-135 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000236
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513060103 OBVINCENTIVO - LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-043 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

40/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000237
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511028130 BRAZÃO & SOUSA LDA Adaptar - RAM Brazão & Sousa, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-171 Funchal 1 797,13 1 222,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000239
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-012 Funchal 2 869,32 1 951,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000240
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511261446

S.F.C.M. - SOCIEDADE DE FORMAÇÃO 

DE CONDUTORES DA MADEIRA LDA
ADAPTAR - RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-1
07-07-2020 19-05-2020 31-12-2020 9300-165

Câmara de 

Lobos
2 272,50 1 545,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000242
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511024673

LUBRIMADE-COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA 

MADEIRA LDA

Adaptar - RAM Lubrimade Comércio 

Combustíveis Lubrificantes Madeira 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

07-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-258 Funchal 5 798,35 3 942,88 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000244
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508855853

CONSTRUBATALHA-CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 26-03-2020 31-12-2020 9000-269 Funchal 1 597,66 1 086,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000246
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514894784 CASCADE STORY - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

07-07-2020 20-06-2020 31-12-2020 9000-079 Funchal 877,50 596,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000247
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511077947 JRS - CONSTRUÇÕES, LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Garantir a segurança dos seus 62 funcionários através de aquisição de equipamentos de proteção 

individual necessários para um período máximo de seis meses nomeadamente máscaras, luvas, 

viseiras e outros; assim como instalação de dispensadores de desinfetantes, bem como 

respetivos consumíveis, para um período máximo de seis meses, nomeadamente solução 

desinfetante.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-164
Câmara de 

Lobos
1 890,60 1 285,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000249
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514921706

TERESA QUINTAL VIEIRA, UNIPESSOAL 

LDA
CANDIDATURA ADAPTAR-RAM

Equipar e adaptar o estabelecimento ao COVID-19, de forma a proteger os clientes e pessoal. 

Adaptação ao meio digital de forma a atrair novos clientes.
28-07-2020 29-06-2020 31-12-2020 9000-643 Funchal 4 380,00 2 978,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000250
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510827128 ESTADO ELEGANTE - LDA Adaptar - RAM Estado Elegante, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-044 Funchal 645,17 438,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000251
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

07-07-2020 05-06-2020 31-12-2020 9020-076 Funchal 4 916,37 3 343,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000252
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508355508 MITOS CELTAS, LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-404 Funchal 903,25 614,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000253
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

28-07-2020 09-06-2020 31-12-2020 9020-076 Funchal 4 990,74 3 393,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000254
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

28-07-2020 23-06-2020 31-12-2020 9020-076 Funchal 1 008,01 685,44 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000255
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA ADAPTAR RAM

O financiamento que se estima obter é de 3521,65 Euros que resulta da aplicação de 80% sobre 

as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
28-07-2020 08-06-2020 07-12-2020 9300-113

Câmara de 

Lobos
4 149,53 2 821,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000258
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Adaptar - RAM Town Hotels - 

Investimentos Turísticos Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-198 Funchal 1 090,08 741,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000259
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511001614 FARMACIA CENTRAL LDA ADAPTAR-RAM

A empresa adquiriu separadores em acrílico, para distanciamento físico (a compra foi anterior a 

18/Março), mascaras e desinfetantes, para deste modo poder estabelecer a proteção dos seus 

trabalhadores e a tranquilidade e confiança dos clientes e assim, garantir novamente a sua 

fidelização.

28-07-2020 04-04-2020 04-10-2020 9000-020 Funchal 2 169,86 1 475,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000260
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Aquisição de material e equipamento 

para higienização das instalações e 

proteção individual dos colaboradores 

e clientes

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene no âmbito da pandemia Covid-19
28-07-2020 04-05-2020 28-05-2020 9000-053 Funchal 1 654,70 1 125,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000261
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509999417

SOUSA BRAZÃO & ORNELAS TEIXEIRA, 

LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 30-03-2020 30-11-2020 9020-063 Santa Cruz 1 434,76 975,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000262
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514279982 INGREDIENTE INTELIGENTE - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 23-06-2020 31-12-2020 9200-201 Machico 1 270,26 863,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000263
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509927831

LUÍSA LUÍS - CLÍNICAS DENTÁRIAS, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 26-03-2020 30-11-2020 9100-150 Santa Cruz 4 875,00 3 315,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000264
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513985956 DESABAFOS DE VERÃO - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9100-115 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000265
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514058595 TFALCON MADEIRA - UNIPESSOAL LDA adaptar compra de equipamentos de segurança e higiene 28-07-2020 01-06-2020 31-07-2020 9100-047 Santa Cruz 1 051,00 714,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000266
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511026374 FERNANDES,RAMOS & NOBREGA LDA ADAPTAR - RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-19
28-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9060-155 Funchal 3 052,02 2 075,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000268
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

ADAPTAR-RAM,  PROJETO DE 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONDIÇÕES DE 

DISTANCIAMENTO FÍSICO  IMPOSTO 

PELO COVID-19

Com o projeto a empresa cumpre com as recomendações Governamentais e  contribui para 

combate da pandemia COVID-19.Permite melhorar as condições de trabalho dos seus recursos 

humanos bem como apresentar um ambiente com garantia de proteção individual de  saúde 

publica a todos os seus clientes e madeirenses em geral.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-305 Funchal 7 572,85 5 149,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000269
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511027753 CAMPOS & DIAS LDA Material proteção

Com esta candidatura pretendemos, voltar a poder receber os nossos clientes dando-lhes 

segurança e confiança na prestação dos nossos serviços
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 4 955,00 3 369,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000270
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514293039 PERMANENTEUFORIA - LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 12-06-2020 31-12-2020 9000-065 Funchal 1 934,56 1 315,50 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000271
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514329386

PRESTIGIOUS THEORY - UNIPESSOAL 

LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-07-2020 14-04-2020 31-12-2020 9000-250 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000272
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511024630

SOCIEDADE PROTECTORA DOS 

ANIMAIS DOMÉSTICOS DO FUNCHAL
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 23-03-2020 31-12-2020 9050-100 Funchal 1 046,90 711,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000273
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513466355

PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Apoio à adaptação das 

atividades das PME da RAM ao 

contexto da pandemia COVID-19

Pretende-se com esta candidatura a retoma da atividade do Ginásio, salvaguardando a saúde 

pública, face às novas condições de distanciamento físico no contexto da pandemia COVID-19, 

como sejam aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9064-505 Funchal 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000276
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511102860

SCORPIO - ACTIVIDADES NÁUTICAS, 

LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 01-06-2020 30-08-2020 9200-031 Machico 3 419,34 2 325,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000278
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514912251

CARLOS FERREIRA BORGES - 

CONSULTORIA & ENGENHARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Contratação de serviços de desinfeção 

das instalações por um período 

máximo de seis meses; Isolamento 

físico de espaços de prestação de 

serviços, designadamente, instalação 

de divisórias entre equipam

Contratação de serviços de desinfeção das instalações por um período máximo de seis 

meses;Isolamento físico de espaços de prestação de serviços, designadamente, instalação de 

divisórias entre equipamentos, secretárias, postos ou balcões de atendimento;Despesas com a 

intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de contas, na validação da despesa 

dos pedidos de pagamento

28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9200-124 Machico 3 650,00 2 482,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000279
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513826211 IVAN CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

Adaptação das instalações de Ivan 

Câmara face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O beneficiário da operação Ivan Câmara Unipessoal Lda, NIF 513826211 satisfaz os requisitos de 

Micro empresa.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-158 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000280
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511254482

WATERCARE MADEIRA, TRATAMENTO 

DE ÁGUAS, LDA
WATERCARE MADEIRA -ADAPTAR RAM Proteção e segurança contra corona vírus. 28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9300-422 Funchal 3 442,46 2 340,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000281
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513847391 ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR-RAM

Criar condiçoes para a retoma da actividade da Empresa salvaguardando a saude publica dos 

clientes e dos colaboradores.
28-07-2020 04-06-2020 04-12-2020 9000-759 Funchal 1 578,89 1 073,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000282
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511133111

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-011 Funchal 2 990,67 2 033,66 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000283
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511024215 CLINICA DA SE LDA

candidatura a apoios no ambito do 

Adaptar Ram

Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual e coletivos, incluindo sinalética e 

gestão organizacional
28-07-2020 30-03-2020 30-11-2020 9000-058 Funchal 9 844,21 6 694,06 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000284
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510659250 EMIRATES PALM, UNIPESSOAL LDA Adaptar RAM Apoio as despesas com vista a atenuar os prejuízos. 28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-021 Funchal 4 336,08 2 948,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000286
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510891284 ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA Adaptar-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 2 099,50 1 427,66 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000287
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514411520 PROTEÍNA LÚDICA - LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Proteína Lúdica ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na sua adaptação face àsnovas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a saúde pública, 

minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

23-11-2020 15-06-2020 31-12-2020 9270-125 Porto Moniz 4 200,00 2 856,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000288
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513501495 SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000289
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511162294

CASA DOS LAMEIROS - TURISMO DE 

HABITAÇÃO LDA

Investimento de Adaptação das 

Instalações e de Produtos para 

proteção da Pandemia COVID-19

O projeto contempla a aquisição de produtos de desinfeção e de proteção individual, quer para 

os trabalhadores, quer para os clientes. Aquisição de equipamentos que proporcionam o 

distanciamento físico e software para evitar a deslocação dos clientes à instalações para tratar de 

situações burocráticas.

28-07-2020 24-05-2020 24-11-2020 9240-211 São Vicente 2 766,30 1 881,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000290
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514399813

JOÃO GAMA & RODRIGUES - LIMPEZA 

INDUSTRIAL DE COZINHAS, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 18-03-2020 15-12-2020 9300-092
Câmara de 

Lobos
4 523,00 3 075,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000291
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513036652

ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes

28-07-2020 22-06-2020 31-12-2020 9000-136 Funchal 3 957,65 2 691,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000293
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510880681

STIHNO - CABELEIREIROS UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 04-05-2020 15-11-2020 9000-084 Funchal 1 545,08 1 050,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000294
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511059108 RIBEIRO & LEÇA LDA

Adaptar ao actual contexto de 

pandemia.

De maneira a seguir as diretivas da Direção-Geral de Saúde, para que se adeque as práticas de 

funcionamento ao presente contexto, irão ser implementadas medidas e ferramentas de 

higienização e de mitigação da propagação do coronavírus.

28-07-2020 29-06-2020 31-12-2020 9000-053 Funchal 4 070,00 2 767,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000295
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-328 Funchal 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000296
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515500070 PEREIRA & OLIVAL, LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-294 Funchal 4 250,00 2 890,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000297
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes

28-07-2020 24-06-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 1 555,00 1 057,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000299
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Adaptar - RAM Melim Quatro - Estudos 

e Empreendimentos Imobiliários Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-048 Funchal 1 690,51 1 149,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000302
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035047

FERREIRA,BRAZÃO,CAPELO & SOUSA 

LDA

Adaptar - RAM Ferreira, Brazão, Capelo 

& Sousa, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-027 Funchal 661,22 449,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000303
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 16-04-2020 31-12-2020 9300-039
Câmara de 

Lobos
4 082,38 2 776,02 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000304
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508646766 VIVER SEM HORAS, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 24-06-2020 31-12-2020 9020-095 Funchal 3 733,39 2 538,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000305
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 07-04-2020 31-12-2020 9000-260 Funchal 2 776,98 1 888,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000307
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511091567 JUVENAL & ELISABETE LIMITADA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 29-04-2020 31-12-2020 9060-027 Funchal 580,04 394,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000308
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511044852 PAULO MENDES & CORREIA LDA

Sistema de apoio à adaptação da 

atividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

pandemia COVID-19.

Com este projeto pretende-se obter condições de adaptação da atividade da empresa face às 

novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes e assegurar a melhoria da capacidade competitiva da empresa. 

28-07-2020 21-04-2020 31-12-2020 9020-064 Funchal 4 917,92 3 344,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000309
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 192078593 SUSANA LOPES TEIXEIRA Adaptar-RAM

Dado as novas circunstancias, a realização deste investimento, vai estabelecer a confiança e a 

proteção dos clientes e dos trabalhadores, face ao covid-19.
28-07-2020 24-03-2020 24-08-2020 9000-069 Funchal 3 175,24 2 159,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000311
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação do estabelecimento face às 

novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia COVID-19

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, desinfeção do local de trabalho, 

reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-131 Funchal 1 140,56 775,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000312
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511273665

ESCOLA DE CONDUÇÃO DO 

CAMPANÁRIO - UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM Escola de Condução do 

Campanário - Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-136 Ribeira Brava 909,55 618,49 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000314
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515250058

SUPREME SHAPE - MEDICINA 

DENTÁRIA ESTÉTICA LDA
candidatura ADAPTAR RAM

A empresa pretende se adaptar ás novas orientações das instituições públicas para o exercício de 

atividade de clínica dentária e odontologia
28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-767 Funchal 4 995,06 3 396,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000315
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 23-03-2020 31-12-2020 9020-114 Funchal 1 284,61 873,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000316
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515182559 PASCOAL & NÓBREGA, LDA Adaptar - RAM Pascoal & Nóbrega, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-022 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000317
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511122632

QUINTA MIRABELA - 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS S.A.

Adaptar - RAM Quinta Mirabela - 

Estabelecimentos Hoteleiros, S.A.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-046 Funchal 1 938,32 1 318,06 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000318
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515017795

PERÍMETRO MATINAL RESTAURAÇÃO 

LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 25-06-2020 31-12-2020 9000-050 Funchal 1 823,65 1 240,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000320
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514806133 LITROS E HECTARES - LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 15-05-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 1 942,07 1 320,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000321
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514871326 NÓBREGA & MEDINA, LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho e consumo, permitindo uma eficaz separação entre 

funcionários e clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do 

local de trabalho (consumíveis para desinfeção durante 6 meses), assim como obrigatoriedade de 

desinfetar os sapatos à entrada e à saída. Aquisição de luvas, máscaras e viseira para um período 

de 6 meses. Criação de 

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-024 Santa Cruz 2 161,28 1 469,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000323
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509303641 T.G. CLINICA DENTÁRIA, LDA

Adapatação às normas de segurança do 

COVID 19
Apoio às aquisições de material de proteção e desinfeção. para combater o COVID_19 28-07-2020 25-03-2020 31-12-2020 9020-119 Funchal 3 689,08 2 508,57 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

46/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000325
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515813109 PECULIAR SENTIDO - UNIPESSOAL LDA

Reforçar a competitividade das 

pequenas e médias empresas (PME)

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene no âmbito da pandemia Covid19
28-07-2020 05-05-2020 31-08-2020 9125-031 Funchal 961,98 654,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000326
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9004-536 Funchal 2 570,37 1 747,85 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000327
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

28-07-2020 11-05-2020 31-12-2020 9020-262 Funchal 2 579,86 1 754,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000328
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514951621

A CIDADE DOS BRINQUEDOS - 

INFANTÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 01-05-2020 31-12-2020 9020-321 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000329
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513422730 AVENTURA PROVÁVEL - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 08-05-2020 31-12-2020 9020-324 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000330
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510431780

DISCOVERY ISLAND - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 08-05-2020 31-12-2020 9050-195 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000331
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511002530 VIEIRA & ENCARNAÇÃO, LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-027 Funchal 1 451,21 986,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000332
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-161 Funchal 4 732,17 3 217,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000333
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA Adaptar-RAM Cumprir as normas das entidades de saúde publica. 28-10-2020 23-06-2020 31-12-2020 9000-029 Calheta 8 220,00 5 589,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000334
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 142172944

MARIA TERESA GONÇALVES DE 

ANDRADE SPINOLA
Adaptar-RAM Cumprir as normas das entidades de saúde publica. 09-09-2020 30-06-2020 31-12-2020 9060-267 Funchal 4 922,95 3 347,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000335
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513314318

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, 

LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 08-06-2020 31-10-2020 9020-251 Funchal 1 300,00 884,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000336
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514271710 CALDEIRÃO D'ESTRELAS - LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 01-05-2020 31-12-2020 9060-129 Funchal 662,37 450,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000337
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510429416

ENCANTOS&TRADIÇÕES - COMÉRCIO 

DE PRODUTOS TRADICIONAIS, LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9060-291 Funchal 854,03 580,74 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000338
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511133880

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Adaptar - RAM João Joel da Silva Alves - 

Empreendimentos Turísticos Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-647 Funchal 989,19 672,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000339
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511011709

MADISOM-SOCIEDADE DE COMERCIO 

DE MATERIAL ELECTRICO LDA

Adaptar - RAM Madisom - Sociedade 

de Comércio de Material Eléctrico, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-011 Funchal 2 573,80 1 750,18 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000340
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511100299 JOSE LUIS NUNES & NUNES LDA

Investimento na aquisição de produtos 

desinfetantes e equipamentos, para 

proteção individual da pandemia covid-

19.

O projeto contempla a aquisição de produtos de desinfeção e de proteção individual, 

nomeadamente luvas, batas, mascaras e também suportes para o gel desinfetante, separador 

com acrílico e equipamento de esterilização.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-027 Funchal 3 534,04 2 403,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000341
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511006330

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 

CÂMARA DE LOBOS LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9325-086
Câmara de 

Lobos
1 370,71 932,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000342
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511060963 J. NELSON ABREU S.A. Adaptar - RAM J. Nelson Abreu S.A.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-403 Calheta 8 507,08 5 784,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000344
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510673562 ATLANTIDESAFIOS - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 20-05-2020 31-12-2020 9125-080 Santa Cruz 2 201,27 1 496,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000345
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Adaptar - RAM Revistimade Com. 

Retalho Livros Jornais Art. Papelaria 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-998 Funchal 2 006,84 1 364,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000346
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9000-015 Funchal 7 469,30 5 079,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000347
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA
Adaptação da actividade ao Covid-19 Ajuda aos custos acrescido relativamente à aquisição de material de protecção ao Covid-19 09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-135 Calheta 1 619,97 1 101,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

48/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000348
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Apoio adaptação de instalações no 

âmbito da pandemia COVID 19
Apoio adaptação de instalações no âmbito da pandemia COVID 19 09-09-2020 25-06-2020 31-12-2020 9300-145

Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000349
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.
ADAPTAR-RAM

Aquisição de materiais e serviços necessários à adaptação do escritório face às novas exigências 

de higiene e de distanciamento físico no seguimento da pandemia COVID-19, nomeadamente 

com a contratação de serviços especializados de limpeza e desinfeção, aquisição e montante de 

paneis de acrílico nas secretárias.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-059 Funchal 4 840,54 3 291,57 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000350
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 214878317

Jose António Rodrigues Ferreira de 

Freitas
ADAPTAR - RAM

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene no âmbito da pandemia Covid 19
09-09-2020 13-05-2020 31-08-2020 9000-021 Funchal 2 023,49 1 375,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000351
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035853 MATEUS & NUNES, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

09-09-2020 04-04-2020 31-12-2020 9020-154 Funchal 4 880,00 3 318,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000352
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514851201 VIRGÍLIO, DÁRIO & CAROLINA, LDA ADAPTAR - RAM

Aquisição de bens e consumíveis de protecção e desinfecção no âmbito das medidas de de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVI-19
28-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9050-199 Funchal 3 099,77 2 107,85 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000353
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514262850

FORMAÇÃO ALTERNATIVA, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 25-06-2020 30-11-2020 9000-706 Funchal 4 140,00 2 815,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000354
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510463487

CASTELO DOS HAMBURGUERES, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 18-06-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 509,47 346,44 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000355
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 19-03-2020 31-12-2020 9020-154 Funchal 6 750,89 4 590,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000356
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA
Adaptar - RAM

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene no âmbito da pandemia Covid 19
28-07-2020 03-06-2020 31-08-2020 9050-208 Funchal 1 075,02 731,02 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000358
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514113235 RENT2U, LDA APOIO CLEAN&SAFE Ajuda financeira na compra de produtos essenciais para a prevenção do vírus 28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-075 Calheta 815,34 554,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000360
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515465372 FIGURA CATIVANTE - UNIPESSOAL LDA

Adaptação das instalações da Figura 

Cativante face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O beneficiário da operação Figura Cativante Lda NIF 515564372 satisfaz os requisitos de Micro 

empresa.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-019 Santa Cruz 4 345,00 2 954,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000361
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511128231 GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA Adaptação das instalações

Adaptar a empresa quer no distanciamento social quer na higienização do espaço e protecção dos 

clientes e colaboradores
28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-107 Funchal 534,92 363,75 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000364
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Adaptação da empresa às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-082 Funchal 3 465,20 2 356,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000366
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511034474 BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Adaptar a empresa às novas condições 

de salvaguarda da saúde pública

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro.  

28-07-2020 28-03-2020 31-12-2020 9000-254 Funchal 3 669,83 2 495,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000368
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Adaptação das instalações do Madeira 

Panoramico Hotel face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia de 

Covid-19

Adaptação das instalações do Madeira Panoramico Hotel face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia de Covid-19
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 4 861,00 3 305,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000369
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514242663 Numeros do Costume, Lda

Números do Costume Lda. - Tapas y 

Copas
Adaptar o espaço e tarefas inerentes à actividade de restauração à nova realidade pós-COVID 28-07-2020 03-06-2020 31-12-2020 9000-727 Funchal 644,50 438,26 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000370
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514557125

PURO DESIGN E PUBLICIDADE, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 08-05-2020 31-12-2020 9125-004 Funchal 673,84 458,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000371
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513312790 FMC.FARMÁCIA, LDA FMC Farmacia, Lda

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

28-07-2020 01-06-2020 31-12-2020 9300-164
Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000372
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511266006

COOLMÁTICA, INFORMÁTICA E 

SERVIÇOS LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 17-06-2020 31-12-2020 9370-240 Calheta 1 446,30 983,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000373
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511223170 CABELEIREIRO PATY LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

Adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene 

no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competente

28-07-2020 30-04-2020 31-12-2020 9000-087 Funchal 1 774,85 1 206,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000374
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511225512 AGUIAR & WILSON LDA

Investimento na aquisição de produtos 

desinfetantes e produtos de proteção 

individual.

O projeto contempla a aquisição de produtos de desinfeção, de proteção individual e contratação 

de serviços de desinfeção a uma empresa regional. O objetivo é proporcionar segurança aos 

clientes e trabalhadores, para que por um lado os clientes voltem a consumir no estabelecimento 

e por outro para a proteção dos trabalhadores.

28-07-2020 15-06-2020 15-12-2020 9125-000 Santa Cruz 2 694,74 1 832,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000375
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514441330 HAPPY CHILD, LDA Adaptar - RAM Happy Child, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-170 Funchal 1 024,14 696,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000376
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM Madagro-Tecnicas 

Agricolas E Serviços, Unipessoal Lda

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-166
Câmara de 

Lobos
810,66 551,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000377
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511069944 JOÃO ANDRADE & FILHOS LDA Adaptar RAM Apoio as despesas com vista a atenuar os prejuízos. 28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-103 Ribeira Brava 2 618,50 1 780,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000378
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510721290

TÂNIA CAMACHO - INFANTÁRIO, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

O beneficiário recorre ao incentivo ADAPTAR RAM de forma a conseguir efetuar a adaptação do 

seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19 sendo de extrema importância por se tratar de uma creche, tendo uma 

enorme responsabilidade na saúde dos seus utentes. 

28-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9050-535 Funchal 3 309,70 2 250,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000380
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511276958

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA 

LDA

Investimento em equipamentos e 

produtos de desinfeção/higienização 

para proteção da pandemia Covid-19.

O investimento destina-se a dois estabelecimentos, em que serão instalados divisórias, suportes 

com gel desinfetante, a sala de espera terá mais espaço, de forma a proporcionar o 

distanciamento físico que as normas legais exigem.

28-07-2020 22-05-2020 22-11-2020 9000-720 Calheta 6 455,43 4 389,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000382
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513728392

CARLA ANDREIA JESUS & HUMBERTO, 

LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-060 Santa Cruz 9 575,00 6 511,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000384
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514092130 HUMBERTO & JESUS, LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-018 Santa Cruz 6 855,00 4 661,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000385
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511252811 FILIPE CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - Filipe Câmara, 

Unipessoal Lda

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-061 Funchal 2 769,61 1 883,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000386
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514754621 BE MARKET, LDA ADAPTAR-RAM  Be Market

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-051 Funchal 858,13 583,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000387
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515468053

PHENOMENAL CONSTELLATION - 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM Phenomenal 

Constellation - Unipessoal Lda

vivemos o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas 

interações com familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta 

ameaça desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se 

torne mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-019 Santa Cruz 1 149,31 781,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000388
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513738282 SOUSA & BERENGUER, LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

Adaptar o seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes.

28-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 2 872,88 1 953,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000389
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514411171 COLOSSAL ADVENTURE - LDA COLOSSAL ADVENTURE, LDA

A entidade pretende-se munir de equipamentos de proteção individual, para utilização pelos 

profissionais e seus clientes, necessários ao desenrolar da sua atividade para o cumprimento das 

recomendações da DGS face ao controlo da pandemia. De realçar que o uso destes equipamentos 

de proteção emerge apenas como resposta à pandemia, não sendo anteriormente necessários ao 

desenrolar normal da atividad

28-07-2020 15-07-2020 31-12-2020 9000-077 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 
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Data Início/ 

Start-up 
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Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 
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Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County
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totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000392
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511218494 ESTRELINHAS DO VIP - CRECHE LDA Adaptar RAM

A candidatura tem por objectivo obtenção de um apoio financeiro, para fazer face aos custos não 

previstos na sua actividade, antes da pandemia Covid19. De modo a garantir todas as regras da 

DRS e exigidas pelas autoridades  Regionais, por uma causa nobre, manter a segurança individual 

e do próximo.

09-09-2020 12-05-2020 31-07-2020 9125-057 Santa Cruz 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000393
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Adaptar - RAM Restaurante O 

Almirante Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-241 Funchal 3 395,90 2 309,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000396
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A. Adaptar

Criar as medidas e ter os meios necessários no hotel para minimizar o risco de contágio da 

pandemia Covid-19.
28-07-2020 24-04-2020 23-10-2020 9000-027 Funchal 3 601,25 2 448,85 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000398
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

ADAPTAR-RAM - Refúgio do Bebé - 

Creches e Jardins de Infância, Limitada

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-000 Funchal 8 771,89 5 964,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000399
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513072713

RENATO LIMA VIEIRA - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR

O projeto tem por objetivo introduzir na empresa as regras exigidas para o setor da restauração 

(covid-19) e assegurar os custos operacionais relacionados com as medidas que foram 

implementadas

28-07-2020 18-05-2020 31-07-2020 9100-053 Santa Cruz 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000400
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514900342 FUTUROGENUÍNO - RESTAURAÇÃO LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-230 Ribeira Brava 1 456,40 990,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000401
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-300 Ponta do Sol 6 794,13 4 620,01 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000402
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513151206

FUNCHALSERV - GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 04-07-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 4 787,83 3 255,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000403
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511285787

CONSTROTEMP - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 04-07-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 4 917,04 3 343,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000404
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511283822

VISUALDENTE - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LDA
ADAPTAR RAM

O financiamento que se estima obter é de 2321.11 Euros que resulta da aplicação de 80% sobre 

as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
28-07-2020 15-04-2020 31-12-2020 9020-021 Funchal 2 643,89 1 797,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000405
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514757523 SUNNYCARS 4 RENTING, LDA ADAPTAR RAM

O conjunto de medidas que pretendemos implementar, para fazer face a nova retoma de 

atividade concretiza-se em especial na aquisição de equipamentos de higienização das viaturas, 

para segurança dos nossos clientes e proteção individual para trabalhadores, bem como outros 

dispositivos que salvaguardem, também, a segurança dos nossos clientes, e que representa um 

investimento no valor de 7.901,88€.

28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 2685-331 Santa Cruz 5 901,88 4 013,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

52/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 
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NIF
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End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 
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Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000406
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510749798 LOBO FARIA, LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-547 Calheta 6 361,61 4 325,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000407
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513957588 POSITIVO E PACÍFICO - LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVI_19
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-021 Funchal 4 149,42 2 821,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000409
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511048629

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-

SOCIEDADE DE MEDICOS LDA

Adaptar - RAM Rita Filipa & José Carlos 

Martins Sociedade de Médicos Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-127 Funchal 2 431,04 1 653,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000411
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 113430310 ANA MARIA DE FREITAS SILVA

Reforçar a competitividade em 

contexto covid 19

Reforçar a competitividade do alojamento, apresentar qualidade ao cliente e sobretudo 

segurança.
09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-000 Calheta 4 177,65 2 840,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000412
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511254440 CHRISTA DORNFELD, UNIPESSOAL LDA Adaptar-Ram

Munir a realização da sua atividade com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização e  novos métodos de organização do 

trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com as normas 

estabelecidas

28-07-2020 23-06-2020 31-12-2020 9125-031 Santa Cruz 1 993,56 1 355,62 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000414
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Adaptar o hotel com os meios 

necessários para o bem funcionamento 

da actividade hoteleira, evitando a 

propagação da pandemia Covd-19.

Criar as medidas e ter meios necessários no hotel para minimizar o risco de contágio da pandemia 

Covid-19
28-07-2020 01-06-2020 30-11-2020 9000-100 Funchal 3 816,58 2 595,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000415
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513440550 ALOJA MENTE, LDA

Adaptar - RAM Reabilitesse II - Fisiatria 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-012 Funchal 985,18 669,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000416
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280378

LOTUSAÚDE WELLNESS & 

HEALTHCARE, LDA

Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
28-07-2020 30-04-2020 31-12-2020 9020-259 Santa Cruz 4 919,90 3 345,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000417
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514090642 BRILHO ÉPICO - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR

Apoiar projetos de PME na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, minorando o risco de 

contágio e de propagação da doença.

28-07-2020 01-05-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 1 712,28 1 164,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000418
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515402826 ARRAIAL CONTÍNUO - LDA

ADAPTAR-RAM - ARRAIAL CONTÍNUO, 

LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-616 Funchal 650,63 442,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000419
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 217501273 EBELIN GOMES FERREIRA                                                                               

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

Desenvolver a capacidade competitiva com o objetivo de consolidar o crescimento económico e 

acrescentar valor aos processos e aos serviços face às novas condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia COVID-19.

09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-150 Funchal 3 189,11 2 168,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

53/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP
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NIF
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Aprovação/ 
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totais aprovada/ 
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Axis EU co-
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Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000421
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 209375639 ANA LIDIA VASCONCELOS AVEIRO                                                                        

ADAPTAR-RAM - ANA LIDIA 

VASCONCELOS AVEIRO

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9240-224 Funchal 6 356,65 4 322,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000424
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

ADAPTAR-RAM - EDUARDO G. LUÍS & 

FILHO, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-069 Funchal 740,50 503,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000427
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509683819

IPSI - LIMPEZA E JARDINAGEM, 

UNIPESSOAL LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento e na realização da sua atividade, com a aquisição de equipamentos de 

proteção individual para trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, novos 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, em 

cumprimento com as normas estabelecidas

28-07-2020 25-06-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 4 991,60 3 394,29 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000428
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515631418 ILHA PRODÍGIO - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - ILHA PRODÍGIO - 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-103 Funchal 4 583,99 3 117,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000429
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513172335

SERVIJOTA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

LOGÍSTICA, LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 01-05-2020 15-08-2020 9020-114 Funchal 3 250,00 2 210,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000431
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514314192

CAR-ILHA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 13-05-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 4 609,48 3 134,45 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000432
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510437303 MADEIRINHA, LDA. ADAPTAR-RAM - MADEIRINHA, LDA.

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-289 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000433
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511213654

O CANTINHO D'ALDEIA RESTAURAÇÃO, 

LDA
ADAPTAR RAM A empresa necessita de aquisição de material de protecção ao virus e desinfetação do local 28-07-2020 17-04-2020 31-12-2020 9200-152 Machico 691,98 470,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000435
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510783236 MOURA & BERENGUER, LDA Adaptar - RAM Moura & Berenguer Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-183 Funchal 970,00 659,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000436
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514769033 THE TOMORROW COMPANY, LDA

The Tomorrow Company Adapt to the 

%new normal%

O projeto "TTC adapt to the new normal" pretende alavancar a adaptação à nova realidade e aos 

constrangimentos inerentes ao COVID-19, quer por via da aplicação assertiva de uma estratégia 

de transformação digital operacional e comercial , quer por via da aquisição de um conjunto de 

equipamento e serviços que darão resposta às condições e requisitos necessárias de salvaguardar 

em contexto COVID-19.

09-09-2020 27-07-2020 31-12-2020 9125-072 Funchal 4 779,13 3 249,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000437
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511042272 INSULARCAR - RENT A CAR, LDA

Adaptar - RAM Insularcar - Rent a Car, 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-067 Santa Cruz 1 738,18 1 181,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

54/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000439
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511040881 CLINICA DE SANTA LUZIA S.A.

Apoio com os custos adicionais 

associados à pandemia Covid19

Quando iniciou a pandemia, foi tomada a decisão de munir todos os nossos colaboradores com 

os equipamentos de proteção individual bem como barreiras físicas nos pontos, bem como uma 

desinfecção mais frequente   

09-09-2020 20-03-2020 03-12-2020 9054-516 Funchal 3 974,80 2 702,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000440
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509503284 RITUALORIGINAL - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR-RAM

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, no que concerne à 

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamentofísico e de higiene, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridadescompetentes.

28-07-2020 07-07-2020 31-12-2020 9200-122 Funchal 4 791,85 3 258,46 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000443
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511132026

JOSÉ ALBERTO FÉLIX CÂMARA - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E 

SIMILARES, LDA

ADAPTAR-RAM

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, no que concerne à 

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamentofísico e de higiene, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridadescompetentes.

09-09-2020 07-07-2020 31-12-2020 9060-249 Funchal 1 775,07 1 207,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000447
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515588563 FATIAS SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - FATIAS SALTEADAS - 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-402 Funchal 631,22 429,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000448
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515848549 JUAN MIGUEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - JUAN MIGUEL SILVA, 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-250 Funchal 1 058,07 719,49 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000450
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509068804

MADEIRAMODERNA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - MADEIRAMODERNA - 

MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 2 760,50 1 877,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000451
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513859365 CAVADAS BUZZ LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

A Cavadas Buzz Unipessoal Lda. (marca Bring Eat) é uma empresa que se dedica a entregar 

comida em casa proveniente de diversos restaurantes parceiros. Para o efeito dispõe de uma 

equipa de 21 estafetas que trabalham 7 dias por semana de manhã, à tarde e à noite e que 

utilizam luvas, máscaras e desinfetantes no ato da entrega das encomendas aos clientes.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9325-323 Funchal 3 939,61 2 678,93 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000452
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 267885628 SONIA KAROLINA OTREBSKA                                                                             Adaptar a actividade à sua reabretura

Cumprir o as norma e regras recomendadas pelas autoridades competentes referente à 

reabertura da actividade no combate a pandemia covid-19
28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-101 Santa Cruz 2 767,95 1 882,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000455
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515362379 REALMENTE MAGNIFICO , LDA

ADAPTAR-RAM - Realmente Magnífico, 

Lda

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-768 Funchal 1 438,30 978,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000456
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510154069 MIGUEL SPÍNOLA, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-035 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000457
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280939 A TOCA DOS TRAQUINAS, LDA ADAPTAR-RAM - A Toca dos Traquinas

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-258 Funchal 1 869,44 1 271,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

55/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000458
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514513756

3 IMAGEM RECLAMES LUMINOSOS 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 08-06-2020 31-10-2020 9020-128 Funchal 1 576,22 1 071,83 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000459
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514313323 QUINTA DOS ARTISTAS, LDA Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 16-06-2020 31-12-2020 9125-031 Santa Cruz 3 893,68 2 647,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000460
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513587390 JJBARBOSA&PEIXOTOLOPES LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 18-03-2020 31-10-2020 9000-250 Funchal 2 972,11 2 021,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000462
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510601545

MS - MADEIRA SAÚDE, UNIPESSOAL 

LDA

Adaptação das instalações da Madeira 

Saúde face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O beneficiário da operação MS- Madeira Saúde Unip Lda, NIF 510601545 satisfaz os requisitos de 

Micro empresa.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-216 Funchal 3 861,00 2 625,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000463
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509949142 MILHO`S BAKERY, LDA ADAPTAR-RAM - MILHO`S BAKERY, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-645 Funchal 2 544,07 1 729,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000464
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508783798

OUROLUX - COMÉRCIO DE METAIS E 

PEDRAS PRECIOSAS, UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM - OUROLUX

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 2 754,11 1 872,79 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000465
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511029632

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA 

MADEIRA, LDA

Adaptação das instalações da CFarma 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O beneficiário da operação CFarma - Centro Farmacêutico da Madeira Lda, NIF 511029632 satisfaz 

os requisitos de Média Empresa.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-024 Funchal 9 994,01 6 795,93 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000467
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Adaptação das instalações da Madmed 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adaptação das instalações da Madmed face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-020 Funchal 848,31 576,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000468

03 - Reforçar a Competitividade 

das Pequenas e Médias Empresas 

(PME)

B9 - ADAPTAR RAM 511191731
NARCIDENT - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Adaptação das instalações da 

Narcident face às novas condições 

de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia 

COVID-19

Adaptação das instalações da Narcident face às novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-020 Funchal 4728,24 3215,21 FEDER 0,68

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000469
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Adaptação das instalações da Eficaz 

Ajuste face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19 / 

ADAPTAR RAM / M1420-B9-2020-06

O beneficiário da operação Eficaz Ajuste - Serviços de Prótese Dentaria Lda, NIF 509409830 

satisfaz os requisitos de Micro empresa.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-020 Funchal 3 086,27 2 098,66 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000471

03 - Reforçar a Competitividade 

das Pequenas e Médias Empresas 

(PME)

B9 - ADAPTAR RAM 514988282 SURPRESA TRANSITÓRIA - LDA
ADAPTAR-RAM -  SURPRESA 

TRANSITÓRIA - LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo 

como vivemos o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as 

nossas interações com familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para 

prevenção contra esta ameaça desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições 

para que a vida em sociedade se torne mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9135-372 Santa Cruz 1842,99 1253,23 FEDER 0,68

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

56/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000473
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515253693 CICLOS & VALORES - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

Desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva da empresa com o 

objetivo de consolidar o crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos seus 

serviços,adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19

09-09-2020 30-04-2020 31-12-2020 9000-706 Funchal 1 201,66 817,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000474
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515635669

DERMALASER MEDSPA, UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR RAM

A empresa necessita de adquirir bens para protecção e não prorrogação do virus COVID-19 como: 

mascaras, batas, desinfetantes, etc.
09-09-2020 17-04-2020 31-12-2020 9000-267 Funchal 1 494,47 1 016,24 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000475
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19. Das medidas a implementar passam pelo reforço da limpeza e 

higiene, desinfecção dos espaços de trabalho e aquisição equipamentos de protecção individual, 

bem como de materiais de higiene no local de trabalho para os trabalhadores e utentes.

28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-705 Funchal 4 975,86 3 383,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000476
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511255365 FIDÉLIO FIGUEIRA - UNIPESSOAL LDA Adaptar-Ram

Munir os estabelecimentos com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com as normas estabelecidas

28-07-2020 18-05-2020 31-12-2020 9300-163
Câmara de 

Lobos
8 096,26 5 505,46 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000477
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514828293

NUNO SOUSA & LUÍS TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

ADAPTAR-RAM - NUNO SOUSA & LUÍS 

TIMÓTEO LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-204 Funchal 4 980,64 3 386,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000478
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515110272

PAULO MIGUEL JESUS, UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19. Das medidas a implementar passam pelo reforço da limpeza e 

higiene, desinfecção dos espaços de trabalho e aquisição equipamentos de protecção individual, 

bem como de materiais de higiene no local de trabalho para os trabalhadores e utentes.

28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9100-218 Santa Cruz 4 944,53 3 362,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000479
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 221825525 CLAUDIO JARDIM DE CASTRO                                                                            

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes

28-07-2020 07-07-2020 31-12-2020 9050-459 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000480
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511086091 INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

ADAPTAR-RAM - INFANTÁRIO DAS 

CAPUCHINHAS LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-284 Funchal 1 012,63 688,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000482
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513702644 SOLOBIO, PRODUTOS BIOLÓGICOS, LDA

ADAPTAR-RAM - SOLOBIO, PRODUTOS 

BIOLÓGICOS, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-768 Funchal 1 110,52 755,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000483
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511008619 V.MELIM LDA Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção do local de 

trabalho, reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com as normas estabelecidas

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-162 Funchal 4 991,40 3 394,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000484
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510794556

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

ADAPTAR-RAM - PLÁSTICOS NC 

MADEIRA - UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-114 Funchal 6 882,20 4 679,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000485
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515319201 JIMMY & MARCOS, LDA

ADAPTAR-RAM  JIMMY & MARCOS, 

LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-07-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-099
Câmara de 

Lobos
674,00 458,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000486
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514358920 LÍLIA PESTANA, UNIPESSOAL LDA

A DOÇARIA MADEIRENSE - ADAPTAR 

RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-07-2020 01-06-2020 30-11-2020 9020-157 Funchal 3 303,66 2 246,49 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000487
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510819079 AUTO FIDÉLIO II, LDA ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19. Das medidas a implementar passam pelo reforço da limpeza e 

higiene, desinfecção dos espaços de trabalho e aquisição equipamentos de protecção individual, 

bem como de materiais de higiene no local de trabalho para os trabalhadores e utentes.

28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9300-326
Câmara de 

Lobos
4 996,93 3 397,91 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000490
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511209819 DÉLIA & NÓBREGA LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 05-05-2020 31-12-2020 9135-395 Santa Cruz 4 352,75 2 959,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000491
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513318380 FRANCISCO SÁ LEÃO, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

28-07-2020 01-04-2020 30-09-2020 9000-775 Funchal 2 262,55 1 538,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000492
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511053118 TABACARIA DO CANIÇO LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 05-05-2020 30-11-2020 9125-067 Santa Cruz 1 462,25 994,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000493
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513255966 BAR CHÃO DA LOBA, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-07-2020 05-05-2020 30-11-2020 9060-012 Funchal 1 462,25 994,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000494
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513200916

HENRIQUE VILLALÔBOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19. Das medidas a implementar passam pelo reforço da limpeza e 

higiene, desinfecção dos espaços de trabalho e aquisição equipamentos de protecção individual, 

bem como de materiais de higiene no local de trabalho para os utentes.

28-07-2020 01-07-2020 31-12-2020 9050-457 Funchal 1 199,09 815,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000495
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280009 MARIA & RUEL, LDA MARIA & RUEL LDA

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-07-2020 25-05-2020 24-11-2020 9060-291 Funchal 2 773,48 1 885,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000496
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

ESTEVÃO & MARIA LDA - ADAPTAR 

RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-07-2020 23-05-2020 22-11-2020 9060-051 Funchal 1 352,79 919,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000498
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511038259

CATANHO & CÂMARA, UNIPESSOAL, 

LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-07-2020 25-06-2020 31-12-2020 9050-079 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

58/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000499
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514927429 SMILE SPREADER - UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 26-03-2020 31-12-2020 9240-225 São Vicente 2 318,33 1 576,46 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000500
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho e consumo, permitindo uma eficaz separação entre 

funcionários e clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do 

local (consumíveis para desinfeção durante 6 meses), assim como obrigatoriedade de desinfetar, 

através de tapetes específicos, os sapatos à entrada e à saída. Aquisição de luvas, máscaras e 

viseiras para um período d

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 4 940,00 3 359,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000501
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509375634 ROYAL LIDO RESORT, S.A. ADAPTAR RAM- Royal Lido Resort

Desenvolver a experiencia de férias num ambiente seguro e saudável num clima agradável para 

ser um factor decisivo na escolha do destino.
09-09-2020 19-06-2020 31-12-2020 9125-039 Santa Cruz 4 007,56 2 725,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000502
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513953914

ESTRELA CRUCIAL - EXPLORAÇÃO DE 

BARES E SNACK BARES UNIPESSOAL 

LDA

ADAPTAR-RAM - ESTRELA CRUCIAL

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-075 Santa Cruz 1 072,23 729,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000504
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511259123

PAULA SUMARES - BARES, UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19
09-09-2020 13-05-2020 31-12-2020 9370-000 Calheta 1 470,30 999,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000507
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511151110

ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO ALIMENTAR S.A.
ADAPTAR RAM M1420-B9-2020-06

O projeto consiste na implementação de medidas de prevenção, proteção dos colaboradores e 

clientes, e a higienização das instalações no atendimento ao público e nas aéreas de trabalho e 

sociais da empresa no âmbito da pandemia COVID-19. Adaptando a empresa a medidas 

preventivas e assegurando a proteção de todos o envolventes no meio empresarial.Os 

colaboradores da empresa, estão permanentemente 

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-209 Santa Cruz 4 984,00 3 389,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000508
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515633810 GREENARGUMENT - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 01-09-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 2 542,08 1 728,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000509
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511242484

VAPOR ILHAS - MONTAGENS TÉCNICAS 

E INDUSTRIAIS LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Programa Operacional da Região 

Autónoma da Madeira 2014-2020 

(Madeira 14-20)

O projeto apresentado se enquadra na alínea a), b) e h) do artigo 12.º da Portaria n.º 248/2020, 

de 03 de junho, retificado pela Portaria n.º 29/2020, de 04 de junho, na medida que o 

investimento reflete-se num upgrade significativo à atividade do promotor, protegendo a saúde e 

bem-estar dos funcionários que são os recursos cruciais na empresa, consolidando assim o 

crescimento económico da empresa

09-09-2020 23-03-2020 05-08-2020 9200-047 Machico 4 948,84 3 365,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000511
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511207816

MADEIRA CASH - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES E FLORES DA 

MADEIRA S.A.

ADAPTAR RAM M1420-B9-2020-06

O projeto consiste na implementação de medidas de prevenção, proteção dos colaboradores e 

clientes, e a higienização das instalações no atendimento ao público e nas aéreas de trabalho e 

sociais da empresa no âmbito da pandemia COVID-19. Adaptando a empresa a medidas 

preventivas e assegurando a proteção de todos o envolventes no meio empresarial.Os 

colaboradores da empresa, estão permanentemente 

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-209 Santa Cruz 4 289,72 2 917,01 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000513
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho e consumo, permitindo uma eficaz separação entre 

funcionários e clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do 

local (consumíveis para desinfeção durante 6 meses), assim como obrigatoriedade de desinfetar, 

através de tapetes específicos, os sapatos à entrada e à saída. Aquisição de luvas, máscaras e 

viseiras para um período d

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-002 Funchal 4 447,06 3 024,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000514
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

ADAPTAR-RAM - PLATAFORMA DA 

VIDA, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-450 Funchal 1 926,61 1 310,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000515
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514127422 HORECASH, S.A. ADAPTAR RAM M1420-B9-2020-06

O projeto consiste na implementação de medidas de prevenção, proteção dos colaboradores e 

clientes, e a higienização das instalações no atendimento ao público e nas aéreas de trabalho e 

sociais da empresa no âmbito da pandemia COVID-19. Adaptando a empresa a medidas 

preventivas e assegurando a proteção de todos os envolventes no meio empresarial.Os 

colaboradores da empresa, estão permanentemente

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-209 Funchal 4 568,76 3 106,76 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000516
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

ADAPTAR-RAM - FERNANDO J.A. 

MARTINS & FILHOS LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 823,78 560,17 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000517
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509938159 VIOLETS TO BLOOM - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - VIOLETS TO BLOOM - 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-015 Santa Cruz 6 537,66 4 445,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000518
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508468361 LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - LIFELINES - 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-216 Funchal 5 638,09 3 833,91 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000519
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515363952 LÓGICATROPICAL - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 10-07-2020 31-12-2020 9000-108 Funchal 1 834,21 1 247,26 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000522
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA
ADAPTAR-RAM - PÃOCOMTRADIÇÃO

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-01-2021 9050-292 Funchal 636,00 432,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000523
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514679107 REFLETE PERFEIÇÃO - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - REFLETE PERFEIÇÃO - 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9100-218 Santa Cruz 869,28 591,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000525
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510725350

LEQUE DE TEMPEROS - UNIPESSOAL 

LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 18-05-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 1 416,80 963,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000528
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511283440 CLÍNICA EXECUTIVO, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - Adaptar a clínica às 

novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia COVID-19

A empresa pretende dotar a clínica de todos os meios necessários para poder desenvolver a sua 

actividade de forma segura cumprindo com todos os requisitos exigidos pelas autoridades de 

saúde.

09-09-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-015 Funchal 4 920,71 3 346,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000529
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515546631

RUFINO DE SOUSA DAS NEVES, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - RUFINO DE SOUSA 

DAS NEVES, UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9385-237 Calheta 4 028,04 2 739,07 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000530
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA. ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 9024-501 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

60/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000531
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 01-05-2020 15-11-2020 9000-115 Funchal 3 642,37 2 476,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000534
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA
ADAPTAR RAM

A empresa necessita de adquirir bens e serviços para protecção e não ptorrogação do vírus COVID-

19, como: mascaras, desinfetantes e sinaletica.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 1 499,93 1 019,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000535
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514758775 RICHARD DEN HEIJER, UNIPESSOAL LDA Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhador, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, novos 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, em 

cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 12-05-2020 31-12-2020 9370-142 Calheta 1 081,00 735,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000536
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Adaptação das instalações da 

Lobosonda face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O beneficiário da operação satisfaz os requisitos de pequena empresa. 09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-135 Calheta 1 106,07 752,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000537
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515013102 DÉCADA RÚSTICA - LDA

ADAPTAR-RAM - DÉCADA RÚSTICA - 

LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-205 Ribeira Brava 2 302,00 1 565,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000538
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511012616 PINTO & PEREIRA LDA ADAPTAR RAM - PINTO E PEREIRA, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000539
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515581720 EXPERTIS, LDA ADAPTAR RAM

O Projeto visa apoiar as empresas no esforço de adaptação e de investimento nos seus 

estabelecimentos.
09-09-2020 23-06-2020 31-12-2020 9125-042 Santa Cruz 585,35 398,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000540
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511071175

CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DA 

MADEIRA LDA

CROMA - Centro de Reabilitação Oral 

da Madeira, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-046 Funchal 3 054,25 2 076,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000545
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514142383 ALUCAS APARTMENTS - LDA

Adapatação às normas de segurança do 

COVID 19
Apoio às aquisições de material de proteção e desinfeção. para combater o COVID_19 09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9360-511 Funchal 7 002,52 4 761,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000547
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515831336 MADEIRA NOW, UNIPESSOAL LDA candidatura ao ADAPTAR RAM A presente candidatura engloba se nos descritivos anteriores e na legislação em vigor 09-09-2020 22-06-2020 30-11-2020 9135-401 Santa Cruz 4 970,00 3 379,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000548
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA ADAPTAR RAM AC

Adaptar e preparar com material de protecção e sites a empresa e seu pessoal por forma a 

conseguir funcionar no mercado regional e nacional.
09-09-2020 01-04-2020 31-12-2020 9050-014 Santa Cruz 9 995,79 6 797,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

61/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000549
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511282958 FX HOTELARIA LDA

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19

Recurso a este sistema de incentivos visa sobretudo a manutenção da atividade empresarial, 

salvaguardando a saúde pública, apoio na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, tais como 

aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização, alteração do 

layout de funcionamento.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-774 Funchal 4 923,16 3 347,75 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000550
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
Cumprimento do normativo de saúde. 09-09-2020 01-03-2020 20-10-2020 9000-000 Calheta 1 963,78 1 335,37 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000551
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511271034

MARIA DA LUZ NASCIMENTO ABREU DE 

BARROS, UNIPESSOAL LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, 

em cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 19-03-2020 31-12-2020 9060-027 Funchal 3 507,63 2 385,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000552
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, 

em cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-116 Santana 3 875,25 2 635,17 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000553
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515431222 LIMITE CASUAL - LDA ADAPTAR-RAM - LIMITE CASUAL - LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9325-361
Câmara de 

Lobos
1 001,04 680,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000554
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513838686

MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Miguel, Roberto & Timóteo ao 

contexto da pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições 

de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a 

saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

09-09-2020 13-05-2020 31-12-2020 9060-209 Funchal 4 999,12 3 399,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000555
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514801140 SOUSA21, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM - SOUSA21, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9325-361
Câmara de 

Lobos
602,53 409,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000556
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

CAF - Cooperativa Agrícola do Funchal, 

CRL

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-273 Funchal 4 465,57 3 036,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000558
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA

Adaptar ao actual contexto de 

pandemia.

De maneira a mitigar o contágio e a garantir a confiança dos stakeholders, a empresa irá adquirir e 

implementar vários materiais e medidas de segurança e higiene. Mais ainda, ela vai entrar no 

mundo do comércio digital, criando uma loja online.

09-09-2020 13-07-2020 31-12-2020 9000-057 Funchal 4 413,85 3 001,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000562
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511010362

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO 

ENSINO LIVRE
Adaptação às exigências do Covid-19 Aplicação das medidas necessárias ao combate ao Covid-19. 09-09-2020 06-05-2020 31-12-2020 9050-219 Funchal 4 278,74 2 909,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000563
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 102134910

AGOSTINHO ORLANDO PEREIRA 

RIBEIRO

ADAPTAR-RAM - AGOSTINHO (SUN 

CITY)

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-000 Machico 522,84 355,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

62/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000564
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 210668385 ANA PATRICIA FIGUEIRA LAGOS                                                                         ADAPAR RAM Criar condições para a retoma da atividade da empresa salvaguardando a saúde publica 09-09-2020 18-05-2020 18-10-2020 9000-079 Funchal 663,83 451,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000565
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511098014

PADARIA E PASTELARIA FLÔR DO 

GARAJAU LDA
ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, a aquisição de equipamentos de protecção individual para 

trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higiene no local de trabalho.

09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-000 Santa Cruz 4 305,86 2 927,99 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000566
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Adaptação do estabelecimento face às 

novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-440 Funchal 997,00 677,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000568
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA
ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9135-354 Santa Cruz 4 662,70 3 170,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000569
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511095058

ANTÓNIO REIS - ELECTRO REPARAÇÕES 

LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-233 Funchal 1 177,53 800,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000570
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511015518 EAQSL, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-053 Funchal 2 788,29 1 896,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000572
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510143768 MBTOURS, LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 3 291,75 2 238,39 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000573
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 6 667,54 4 533,93 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000574
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A. Adaptar-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-015 Funchal 2 114,18 1 437,64 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000575
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509901670

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19
Apoio na aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização, 09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-019 Funchal 1 850,00 1 258,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000576
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA Nini - Design Center Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-082 Funchal 3 394,82 2 308,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

63/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000577
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514606290

PROSACOMUM - CONTABILIDADE, 

CONSULTADORIA E MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA

Adaptar ao actual contexto de 

pandemia.

De maneira a mitigar o contágio e a garantir a confiança dos stakeholders, a empresa irá adquirir e 

implementar vários materiais e medidas de segurança e higiene.
09-09-2020 13-07-2020 31-12-2020 9050-028 Funchal 1 970,00 1 339,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000578
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511095538 GOMES & AFONSO LIMITADA ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, a aquisição de equipamentos de protecção individual para 

trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higiene no local de trabalho.

09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-042 Santa Cruz 4 939,09 3 358,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000579
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA Esboço Decorações, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-082 Funchal 2 537,07 1 725,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000580
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A. ADAPTAR-RAM

Adaptação da empresa face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19
09-09-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-020 Funchal 1 706,65 1 160,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000582
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511242131

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 27-04-2020 31-12-2020 9230-052 Santana 4 460,64 3 033,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000583
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510878105 DTL TOURS, LDA Adaptar - RAM DTL Tours Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-126 Funchal 1 131,74 769,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000584
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

PRAZERES DE INVERNO - ADAPTAR 

RAM

A empresa prevê com este Projeto obter um apoio financeiro não reembolsável para as despesas 

elegíveis apresentadas.
09-09-2020 15-05-2020 14-11-2020 9370-630 Calheta 1 418,27 964,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000585
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513415394 NICO'S - UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 14-04-2020 31-12-2020 9000-273 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000586

03 - Reforçar a Competitividade 

das Pequenas e Médias Empresas 

(PME)

B9 - ADAPTAR RAM 511023910

ROCA, MADEIRA E MAR - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

LDA

ADAPTAR RAM- Roca Madeira e 

Mar, Lda

Desenvolver a experiencia de férias num ambiente seguro e saudável num clima 

agradável para ser um factor decisivo na escolha do destino.
09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9125-050 Santa Cruz 3037,11 2065,24 FEDER 0,68

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000587
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511041632

TURISCANIÇO-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA
ADAPTAR RAM- Turiscaniço, Lda

Desenvolver a experiência de férias num ambiente seguro e saudável num clima agradável para 

ser um factor decisivo na escolha do destino.
09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9125-039 Santa Cruz 3 258,92 2 216,07 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000588
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511045271

CAIS DA OLIVEIRA - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA
ADAPTAR RAM- Cais da Oliveira, Lda

Desenvolver a experiencia de férias num ambiente seguro e saudável num clima agradável para 

ser um factor decisivo na escolha do destino.
09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9125-039 Santa Cruz 3 399,28 2 311,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

64/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000590
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar os espaços da empresa 

Pós Pandemia Covid-19 da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

09-09-2020 31-05-2020 30-09-2020 9200-073 Machico 9 893,93 6 727,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000591
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514158689 QUILOS D'ELEGÂNCIA - LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 14-04-2020 31-12-2020 9000-079 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000592
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515433950 L.R.HEIN, LDA Adaptar - RAM L. R. Hein, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-749 Funchal 1 201,34 816,91 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000593
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514896337

CASTELO DE CORTESIAS - UNIPESSOAL 

LDA
Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-749 Funchal 3 522,74 2 395,46 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000594
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510322891

MADEIRA NATIVE MOTION, 

UNIPESSOAL LDA
Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-381 Calheta 5 022,07 3 415,01 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000595
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510124852

CITY BUBBLES - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM City Bubbles - Animação 

Turística Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-376 Funchal 574,30 390,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000597
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513812695 NÚMEROS CORDIAIS - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimento face as novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, de forma a haver uma retoma da actividade empresarial, 

salvaguardando a saúde pública

09-09-2020 14-04-2020 31-12-2020 9000-075 Funchal 4 900,00 3 332,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000598
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA. Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 07-05-2020 31-12-2020 9000-268 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000599
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511054653

ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DA 

UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Adaptar - RAM Associação Académica 

da Universidade da Madeira

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 2 372,93 1 613,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000600
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514315164 QUERIDO UNIVERSO - UNIPESSOAL LDA

Adaptação do estabelecimento face às 

novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia Covid-19.

Melhorar os procedimentos e organização do trabalho e as relações entre cliente, fornecedores e 

trabalhadores, sendo prioritário que os materiais adquiridos e medidas implementadas fomentem 

sempre um ambiente saudável e seguro.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-128 Funchal 1 487,78 1 011,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000601
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511200072

SNACK-BAR - ESTRELA DOS ALAMOS 

LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

65/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000602
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 501967486 MANUEL FERNANDO J.RILHO LDA

Adaptação da empresa à retoma da 

atividade empresarial, salvaguardando 

a saúde pública

Pretende-se criar condições à retoma da atividade empresarial, coim base nas implementação de 

medidas proteção e segurança de todointervenientes dentro do contexto covid 19, sob as 

orientações das entidades competentes, nomeadamente com a aquisição de máscaras, álcool gel 

e divisões em acrílico.

09-09-2020 21-07-2020 31-12-2020 2830-355 Funchal 8 562,66 5 822,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000603
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513017879

PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-291 Funchal 4 342,99 2 953,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000604
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A. ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-167
Câmara de 

Lobos
4 997,54 3 398,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000605
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511043821

DENTALEX-CONSULTÓRIO DENTÁRIO, 

LDA
Adptar RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-020 Funchal 3 595,04 2 444,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000608
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514378980

JOÃO FILIPE CAMACHO - 

CONTABILIDADE E GESTÃO 

EMPRESARIAL, UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9020-234 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000609
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamento de pagamento automático, dando 

assim, mais segurança aos clientes e funcionários, reorganização do local de trabalho, novos 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, em 

cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 27-06-2020 31-12-2020 9000-136 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000610
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514946938

MARIA PITA - CABELEIREIRO, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Adaptação dos estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de higiene 

no contexto da pandemia COVID-19
09-09-2020 29-04-2020 31-12-2020 9360-500 Ponta do Sol 1 338,93 910,47 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000611
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511024940

TEMPI - TERMO ELECTROMECÂNICA, 

PROJECTOS E INSTALAÇÕES S.A.
TEMPI - Adaptar 2020

O projeto consiste em assegurar um conjunto de medidas que visam a proteção dos 

colaboradores e do público face à COVID-19 em fase de reabertura da TEMPI. Foi necessário 

investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, sinalética, criação e 

implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 20-03-2020 31-12-2020 9000-233 Funchal 1 525,28 1 037,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000612
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA
Balcões do Caniço - Adaptar

O projeto consiste na operacionalização da empresa Balcões do Caniço, ao assegurar um conjunto 

de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi necessário 

investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, separadores em acrílico, criação 

e implementação de um plano de contingência. 

09-09-2020 28-04-2020 31-12-2020 9125-036 Santa Cruz 4 270,30 2 903,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000613
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-027 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000616
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511023928 SAUL & FILHOS LDA Adaptar-RAM

Munir o local de trabalho com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, 

em cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 24-03-2020 31-12-2020 9050-284 Funchal 3 133,50 2 130,78 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

66/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000619
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515348635

NÍVEL NECESSÁRIO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - NÍVEL NECESSÁRIO - 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-060 Funchal 1 017,33 691,79 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000620
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513708022 FORTUNEPOWER - UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-103 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000621
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508785090 GRÃO DE FARINHA-LDA Adaptar

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

09-09-2020 01-08-2020 31-12-2020 9050-047 Funchal 9 287,24 6 315,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000622
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511023014 CLUBE NAVAL DO FUNCHAL ADAPTAR RAM

Adaptação do estabelecimentos as contingenciais exigidas no contexto da pandemia COVID-19, 

que consiste em aquisição de material de higienização para proteção individual dos trabalhadores 

e clientes

09-09-2020 16-07-2020 31-12-2020 9000-108 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000623
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 02-07-2020 31-12-2020 9370-000 Calheta 4 087,03 2 779,18 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000624
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511284314 MOLDURADORA DO GARAJAU LDA

Adaptar o estabelecimento no contexto 

da pandemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9125-184 Santa Cruz 1 950,00 1 326,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000625
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510322557 NIC & DAN, LDA ADAPTAR RAM - NIC & DAN, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 750,00 510,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000626
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511010621 BRUNO AFONSO & CA LDA Bruno Afonso - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Bruno Afonso & CA, Lda, ao assegurar um conjunto 

de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19, garantindo a 

sustentabilidade da empresa e a manutenção do emprego, através do aumento do volume de 

negócios, estabilizando os custos da entidade. 

28-10-2020 12-03-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000627
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510633072 CONCEPTASFALTO - UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-690 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000628
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514268476 COURAGE ARCADE - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Criar condições mínimas para a retoma da actividade económica empresarial da RAM, 

salvaguardando a saúde pública em geral. 
28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9100-181 Funchal 3 204,39 2 178,98 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000629
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513642200 RICARDO ADRIAN, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - RICARDO ADRIAN, 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 855,21 581,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000630
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 193088860 MIGUEL ANGELO SILVA PESTANA                                                                         Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 02-06-2020 31-12-2020 9000-612 Funchal 900,65 612,44 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000631
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA
Luguis Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Luguis, ao assegurar um conjunto de medidas que 

visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi necessário investir em 

equipamentos de proteção individual, desinfetantes, sinalética, aquisição de separadores em 

acrílico e criação e implementação de um plano de contingência. 

28-10-2020 22-04-2020 31-12-2020 9000-208 Funchal 6 851,76 4 659,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000632
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511256620 RIMUS HEALTH SANTANA, LDA

Melvill & Neves Medicina Dentária Lda. 

- Adaptar-RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-100 Santana 4 422,63 3 007,39 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000633
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511208774 RIMUS HEALTH FUNCHAL, LDA

Dentineves - Medicina Dentária, 

Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 4 603,56 3 130,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000634
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513126007 MISTURA GLACIAR - LDA

Reforçar a Competitividade das 

Empresas

A retoma da actividade normal, com vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização da 

economia da Região Autónoma da Madeira.
09-09-2020 28-04-2020 31-12-2020 9304-003

Câmara de 

Lobos
6 214,92 4 226,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000636
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Reforçar a Competitividade das 

Empresas

A retoma da actividade normal, com vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização da 

economia da Região Autónoma da Madeira.
09-09-2020 05-07-2020 31-12-2020 9304-003

Câmara de 

Lobos
3 414,00 2 321,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000637
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA
ADAPTAR-RAM

proteger trabalhadores, utentes e assegurar uma retoma segura da actividade empresarial, 

cumprindo as normas e recomendações das entidades de saúde pública
09-09-2020 28-05-2020 15-11-2020 9000-024 Funchal 4 932,40 3 354,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000638
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035268

IREF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E 

ESTOMATOLOGICO DO FUNCHAL 

LIMITADA

ADAPTAR-RAM
Aquisição de equipamentos de protecção individual para trabalhadores e utentes de forma a 

Cumprir as normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes de saúde
09-09-2020 23-06-2020 20-11-2020 9000-061 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000639
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA
ADAPTAR RAM

Em suma com este projeto a empresa atinge um apoio de grande importância no âmbito de um 

investimento adicional causado pela pandemia COVID 19, dentro de um contexto económico 

adverso.

09-09-2020 08-06-2020 31-10-2020 9000-051 Funchal 1 329,94 904,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000640
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511004656 ANTONIO N.NOBREGA S.A. Adaptar RAM 2020

O projeto consiste na implementação de medidas de prevenção, proteção dos colaboradores e 

clientes, e a higienização das instalações no atendimento ao público e nas aéreas de trabalho e 

sociais da empresa no âmbito da pandemia COVID-19. Adaptando a empresa a medidas 

preventivas e assegurando a proteção de todos os envolventes no meio empresarial.Os 

colaboradores da empresa, estão permanentemente

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-209 Funchal 3 495,63 2 377,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000641
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA
Madconta Adaptar 2020

O projeto consiste na criação de condições para que a Madconta retome a atividade com 

garantira da proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Para tal, foi necessário 

investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, criação e implementação de um 

plano de contingência e na criação de contéudos para divulgação da atividade online. 

09-09-2020 01-03-2020 31-12-2020 9000-046 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000643
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511220693

MADEIRA DIVE POINT - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA LDA
ADAPTARAM

Preparar a empresa para receber clientes garantindo a segurança dos seus clientes de acordo com 

as exigências da DGS
09-09-2020 18-06-2020 31-12-2020 9060-318 Funchal 1 230,54 836,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000644
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

adaptação da atividade ao contexto da 

pandemia COVID-19

Efetue um resumo da descrição e dos objetivos, elementos estes que poderão ser usados em 

ações de divulgação pública.Quando se tratar de uma grande empresa, justifique o Efeito do 

Incentivo, tendo em conta:o nível da dimensão, do âmbito, do montante;a rapidez da execução 

do projeto, oua realização do projeto na região em causa

09-09-2020 03-05-2020 31-12-2020 9000-115 Funchal 4 020,22 2 733,75 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000646
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 188088458 MAARI ANNIKKA VAYRYNEN                                                                              Maari Annikka Vayrynen - Adaptar-RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 817,93 556,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000647
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA
Adaptar Anturio

O projecto visa a:A aquisição de serviços de campanhas publicitárias relacionadas com a COVID-

19 e Adaptação das instalações.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000648
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 137147457 JOSE ANTONIO OLIVEIRA PEREIRA

Reforçar a competitividade das 

pequenas e médias empresas
Reforçar a competitividade e adaptação do espaço ao contexto  covid-19 09-09-2020 01-08-2020 31-12-2020 9125-031 Funchal 1 063,36 723,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000649
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 219536147

LINDA SOFIA DA SILVA ALMEIDA 

MOURA                                                                  
ADAPTAR-RAM Combate ao COVID-19, adoptar as medidas de segurança exigidas pela DGS 09-09-2020 19-03-2020 31-12-2020 9200-102 Machico 1 133,32 770,66 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000651
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Reforçar a competitividade das 

pequenas e médias empresas

O objetivo deste projeto é ajudar na aquisição de produtos/serviços, para fazer face a pandemia 

Covid-19.Situação Atual dos Trabalhos :CaracterizaçãoCalendarização 

Prevista18/03/202031/07/2020Data Prevista de Início :Data Prevista de Conclusão :Localização da

09-09-2020 18-03-2020 31-10-2020 9000-163 Funchal 2 239,89 1 523,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000653
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509565131

JOÃO RODRIGUES & NÉLSON FERREIRA, 

LDA

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo, é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar o espaço da empresa Pós 

Pandemia Covid-19, da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

09-09-2020 08-05-2020 31-12-2020 9000-133 Santa Cruz 3 723,90 2 532,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000654
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - VARIANTEPOSITIVA
A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
09-09-2020 11-05-2020 10-11-2020 9000-057 Funchal 1 821,54 1 238,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000655
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513564390 SUNDAY IMPACT - LDA ADAPTAR RAM Auxilio ás despesas extras recorrentes da pandemia COVID 19 09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9225-210 Machico 8 152,95 5 544,01 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000656
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510066500 MAKEOVER SALON - UNIPESSOAL, LDA

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-2020 

(MADEIRA 14-20)

No sentido de enquadrar o nosso projecto na Portaria reguladora, n.º 29/2020, de 04 de Julho 

(Portaria nº 248/200, de 03 de Junho), mais especificamente no âmbito da alínea a), b) e h) do 

artigo 12º da mesma, o projecto aqui apresentado reflecte uma mais-valia crucial para a 

continuidade da actividade da empresa promotora, protegendo, acima de tudo, a saúde e bem 

estar de colaboradores e clientes.

09-09-2020 29-04-2020 31-12-2020 9300-432 Santa Cruz 4 675,29 3 179,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

69/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000657
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA
Adaptar Ram Auxilio ás despesas extras recorrentes da pandemia COVID 19. 09-09-2020 01-06-2020 31-12-2020 9060-400 Funchal 2 431,00 1 653,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000658
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, materiais de higienização, contrato de desinfeção do local de trabalho, 

reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com as normas estabelecidas

09-09-2020 11-05-2020 31-12-2020 9050-092 Funchal 4 996,51 3 397,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000659
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511263244

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA 

CALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Desenvolver ações vocacionadas para 

melhorar a adaptação do nosso 

estabelecimento face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19.

Reforçar a Competitividade da Empresa, inserido no apoio à criação e alargamento de 

capacidades do desenvolvimento de serviços e que contribuam para o desenvolver ações 

vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva com o objetivo de consolidar o 

crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços.

09-09-2020 19-03-2020 31-08-2020 9200-121 Machico 4 030,67 2 740,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000660
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511043155

APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.

Adaptar RAM Apartamento Turísticos 

do Castanheiro

Implementar as medidas recomendadas que garantem o acesso ao Selo "Clean and Safe" emitido 

pelo Turismo de Portugal assegurando desta forma as condições necessárias para oferecer as 

melhores e mais seguras condições de trabalho aos colaboradores minimizando o risco de 

contágio e oferecendo aos hospedes a melhor experiência com a menor intrusão possível, mas 

salvaguardando a saúde deste.

09-09-2020 18-03-2020 31-10-2020 9000-025 Funchal 7 719,24 5 249,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000661
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513883584 RIBEIRO VENTURA & FIGUEIRA, LDA Adaptar RAM Facilitar o pagamentos e consulta de menus , evitando desta forma o uso do papel. 09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-012 Funchal 2 671,80 1 816,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000662
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Adaptar - RAM Loja do Chá, P.N.J.A., 

Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-056 Funchal 9 461,18 6 433,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000663
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Tabacom - Comércio de Tabacos, 

Unipessoal, Lda. - Adaptar-RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-215 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000664
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511244835

FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação do estabelecimento face às 

novas novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro. 

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9100-235 Santa Cruz 1 703,24 1 158,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000665
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513964053

RESENDES LASER & COSMÉTICA, 

UNIPESSOAL LDA
Clean & Safe Aquisição de material de prevenção com ajuda financeira de fundos comunitários. 09-09-2020 20-03-2020 31-12-2020 9050-401 Funchal 2 784,24 1 893,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000666
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509351778

STUDIO HOME - COZINHA E BANHOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 16-04-2020 31-12-2020 9000-087 Funchal 1 585,02 1 077,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000667
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515852872

TIAGO LOURENÇO RODRIGUES - 

ESTORES, UNIPESSOAL LDA
Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-103 Ribeira Brava 4 560,00 3 100,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

70/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000668
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510184502

TEIXEIRA MARQUES & TEIXEIRA LUÍS, 

LDA
Teixeira Marques & Teixeira Luis Lda Adaptar e cumprir normas e procedimentos de forma a evitar o contagio do Covid-19 09-09-2020 01-07-2020 30-11-2020 9230-114 Santana 7 022,78 4 775,49 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000669
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515481459 JOANA & ANDREIA, LDA

Adaptação do estabelecimento face à 

nova realidade COVID-19

A empresa pretende investir essencialmente em equipamentos de proteção individual para os 

seus colaboradores e clientes, assim como consumíveis de desinfeção.
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-555 Funchal 2 891,10 1 965,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000670
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 119989409 AGOSTINHO MARTINHO DOS SANTOS                                                                       

AGOSTINHO MARTINHO DOS SANTOS - 

ADAPTAR RAM

ADAPTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA PANDEMIA NA 

SAUDE PUBLICA
09-09-2020 24-06-2020 31-12-2020 9000-379 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000671
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 13-07-2020 31-12-2020 9050-027 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000672
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Isolamento físico de espaços de trabalho e consumo, permitindo uma eficaz separação entre 

funcionários e clientes, e instalação de dispensadores automáticos de álcool gel à entrada do 

local (consumíveis para desinfeção durante 6 meses), assim como obrigatoriedade de desinfetar, 

através de tapetes específicos, os sapatos à entrada e à saída. Aquisição de luvas, máscaras e 

viseiras para um período d

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-246 Funchal 3 062,23 2 082,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000673
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515146773 VIEIRA & TELES, LDA Vieira & Teles - Adaptar 2020

O projeto consiste em assegurar um conjunto de medidas que visam a proteção dos 

colaboradores da Vieira & Teles e do público face à COVID-19. Foi necessário investir em 

máscaras de proteção individual, soluções desinfetantes e respetivos dispensadores, separadores 

em acrílico, serviços de limpeza e desinfeção, criação e implementação de um plano de 

contingência. 

09-09-2020 19-05-2020 31-12-2020 9000-247 Funchal 1 432,67 974,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000674
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Apoiar a empresa na adaptação do seu 

gabinete de engenharia no contexto da 

pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, os quais, são determinantes para criar a confiança nos clientes 

e desta forma ser referenciado como um local seguro. 

09-09-2020 21-04-2020 31-12-2020 9350-208 Ribeira Brava 1 552,07 1 055,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000675
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513433805 RUMOS E PRIORIDADES - LDA Adaptar RAM Candidatura ao Adaptar RAM para fazer face aos custos no âmbito da COVID 19 09-09-2020 14-05-2020 31-12-2020 9135-044 Funchal 7 147,13 4 860,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000676
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 102970700 FRANCISCO JOSE FIGUEIRA DE ABREU

Adaptação do espaço face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, os quais são determinantes para criar a confiança dos seus 

clientes e desta forma poder ser referenciado como um local seguro. 

09-09-2020 18-03-2020 18-12-2020 9060-168
Câmara de 

Lobos
2 850,56 1 938,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000677
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Nunes & Vieira ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa Nunes e Viera consegue criar as condições necessárias à retoma da 

atividade empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9225-150 Funchal 9 934,81 6 755,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000679
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509965997 CLÍNICA MÉDICA DO ESTREITO, LDA

CLÍNICA MÉDICA DO ESTREITO, LDA | 

ADAPTAR-RAM

Este projeto visa adaptar o estabelecimento da nossa empresa às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, por forma a garantir o 

cumprimento das normas e recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes, 

estabelecendo condições para a retoma da nossa atividade e contribuindo para a redução do 

risco de contágio e propagação da COVID-19.

09-09-2020 11-05-2020 31-12-2020 9325-033
Câmara de 

Lobos
1 600,12 1 088,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

71/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000680
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511184123 CLUB MOTARD'S DA MADEIRA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 09-07-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 3 371,50 2 292,62 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000681
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Adaptação do estabelecimento no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro. 

09-09-2020 22-06-2020 22-12-2020 9240-018 São Vicente 4 954,30 3 368,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000682
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA ADAPTAR RAM

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contextoda pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000683
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511093802 FREITAS & ABREU LDA Adaptar RAM Apoio as despesas com vista a atenuar os prejuízos. 09-09-2020 01-04-2020 31-12-2020 9100-000 Santa Cruz 2 307,10 1 568,83 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000684
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508847770

K-KONDOMÍNIOS.COM E K-MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA.COM, UNIPESSOAL LDA
Clean & Safe Ajuda de fundos comunitários para ajudar à abertura das empresas 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-401 Funchal 1 205,67 819,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000685
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511280629

CARUNCHADAS - CONSTRUÇÕES, 

MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTOS, 

LDA

Clean & Safe Compra de material de protecção ao Covid-19 para reabertura ao públivo 28-10-2020 14-03-2020 31-12-2020 9350-225 Ribeira Brava 968,92 658,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000686
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510220886

LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, 

UNIPESSOAL LDA
Clean & Safe Aquisição de material e equipamento de prevenção ao Covid-19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-079

Câmara de 

Lobos
1 164,46 791,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000687
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514352060 HORAS MODERNAS - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 23-07-2020 31-12-2020 9020-117 Funchal 4 950,00 3 366,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000688
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513388990

TRAIL4FUN, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Modificacao e adaptacao do local para 

desinfeccao de equipamentos para 

recepecao de clientes

Será adquirido uma tenda amovível 18x6m de forma a fechar o espaço efeito estufa para aplicar 

desinfecção por gás ozono por uma maquina a adquirir com o apoio, com esta maquina a gás 

sendo este método menos invasivo mas mais lento. Será adquirida outra maquina de lavagem 

com capacidade de misturar químicos desinfectantes com agua sendo este metodo rapido e mais 

invasivo para os quadriciclos

28-10-2020 24-07-2020 30-12-2020 9020-330 Machico 4 089,37 2 780,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000691
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511068514

FRANCISCO ROQUE GOMES DA SILVA, 

SUCESSOR LDA

Adaptar - RAM Francisco Roque Gomes 

da Silva Sucessor, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-077 Funchal 1 936,35 1 316,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000692
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511169841 ANTÓNIO BRAZÃO LDA ADAPTAR RAM

Adaptar o estabelecimento comercial face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

09-09-2020 01-04-2020 31-12-2020 9060-015 Funchal 1 360,01 924,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

72/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000693
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA
ADAPTAR-RAM

O financiamento que se estima obter é de 3887,98 Euros que resulta da aplicação de 80% sobre 

as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
09-09-2020 15-06-2020 14-12-2020 9030-317

Câmara de 

Lobos
4 859,97 3 304,78 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000694
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513205411 INTUIÇÃOROSA - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

09-09-2020 20-07-2020 31-12-2020 9000-753 Funchal 1 012,55 688,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000695
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 508957656

SOLAR DO BOM JESUS - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA
ADAPTAR-RAM Apoio as despesas com vista a atenuar os prejuízos. 09-09-2020 01-04-2020 31-12-2020 9100-157 Santa Cruz 1 682,72 1 144,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000696
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA
ADAPTAR RAM Adaptação dos estabelecimentos às recomendações das autoridades competentes. 09-09-2020 28-05-2020 31-12-2020 9050-071 Funchal 1 952,86 1 327,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000698
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515235342 RODRIGUEZ & ESCALANTE, LDA

Adaptação do estabelecimento face à 

nova realidade COVID-19

A empresa pretende investir essencialmente em equipamentos de proteção individual para os 

seus colaboradores e clientes. O grande investimento em consumíveis de desinfeção pessoal e de 

superfícies irá reduzir significativamente o risco de contágio por COVID-19, sendo esta a principal 

preocupação da empresa na realidade atual, mantendo assim a sua atividade ativa e segura.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 1 079,29 733,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000699
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514839570 CAMACHO & ALMEIDA, LDA

CAMACHO & ALMEIDA LDA - ADAPTAR 

RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
09-09-2020 15-05-2020 14-11-2020 9020-422 Funchal 1 601,73 1 089,18 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000700
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511124970

ALPENDRE - DECORAÇÕES E DESIGN, 

LDA

Adaptação das instalações do Alpendre 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adaptação das instalações do Alpendre face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-026 Funchal 690,00 469,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000701
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA GENESIS PAN - ADAPTAR RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
09-09-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-267 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000703
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

09-09-2020 01-08-2020 31-12-2020 9360-500 Ponta do Sol 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000705
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM Adaptação dos estabelecimentos às recomendações das autoridades competentes. 09-09-2020 30-03-2020 31-12-2020 9350-000 Ribeira Brava 3 918,41 2 664,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000706
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Adaptação da atividade da empresa 

Hipólito Franco & António Nobrega ao 

contexto da pandemia COVID-19

Com este projeto, a empresa consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 

empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação dos seus estabelecimento face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

09-09-2020 10-07-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

73/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000707
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514545534 A HOME IN MADEIRA, LDA Adaptar-RAM

Munir o alojamento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para clientes, 

equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, novos métodos de 

organização do trabalho e de relacionamento com os clientes, em cumprimento com as normas 

estabelecidas

09-09-2020 23-07-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 1 832,50 1 246,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000709
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514016990 SECRET MADEIRA, LDA ADAPTAR RAM - SECRET MADEIRA, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-226 Funchal 1 503,51 1 022,39 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000710
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515723290 DESEJO BRILHANTE - LDA

ADAPTAR-RAM  DESEJO BRILHANTE - 

LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-001 Funchal 1 782,60 1 212,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000711
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

ADAPTAR-RAM, Aquisição de equipamentos de protecção individual, materiais de higienização, 

alteração do layout, novos métodos organização do trabalho e relacionamento com o cliente e 

fornecedores. consiste em apoiar na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo 

o cumprimento das normas estabelecidas

09-09-2020 01-05-2020 31-12-2020 9000-054 Funchal 1 617,04 1 099,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000712
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Sistema de apoio à adaptação da 

atividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

pandemia COVID-19.

Com este projeto pretende-se obter condições de adaptação da atividade da empresa face às 

novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes e assegurar a melhoria da capacidade competitiva da empresa. 

09-09-2020 30-06-2020 31-12-2020 9300-081
Câmara de 

Lobos
4 832,70 3 286,24 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000715
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Apoiar a adaptação do estabelecimento 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro.

09-09-2020 05-06-2020 05-12-2020 9125-028 Santa Cruz 4 563,02 3 102,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000716
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515443093

TIMONEIRO DOS SORRISOS - 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - TIMONEIRO DOS 

SORRISOS - UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-065 Funchal 1 269,24 863,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000718
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

09-09-2020 09-06-2020 31-12-2020 9060-250 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000719
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510212581 MIGUEL & MACEDO, LDA

Adaptar Ram foi publicado através da 

portaria 248/2020 de 3 de junho e 

enquadra-se na medida de criar 

condições á  retoma da actividade 

empresarial e distina-se a custear a 

aquisição de material.

O projecto materializa-se pela aquisição de : Tapete Desinfectante, Barris de desinfectante, 

resguardos de secretaria, vinil de protecção , manual de conduta para clientes, resguardados de 

balcão, mascaras...conforme orçamento nº  2020OR/27 datado de 16/07/2020

09-09-2020 01-08-2020 31-12-2020 9300-324
Câmara de 

Lobos
4 995,00 3 396,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000720
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 09-09-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-049 Funchal 8 445,78 5 743,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000722
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 11-05-2020 31-12-2020 9000-059 Funchal 4 004,73 2 723,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

74/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000723
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513139710

NGCATIVO7 - NEGÓCIOS, 

CONTABILIDADE E GESTÃO , 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-679 Funchal 3 573,69 2 430,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000725
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510405487

NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9020-323 Funchal 1 276,20 867,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000726
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510418058 LAVANDARIA AFTERPARTY, LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9125-122 Santa Cruz 1 350,00 918,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000728
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510703992

PARABOLOÁSIS - CASA DE FÉRIAS 

UNIPESSOAL LDA

Adaptar-RAM - Adaptar o AL 

Paraboloásis às novas exigências de 

higiene e segurança devido à Pandemia 

COVID 19

A empresa pretende dotar este estabelecimento de alojamento local de todos os meios 

necessários para poder desenvolver a sua actividade turística de forma segura cumprindo com 

todos os requisitos exigidos pelas autoridades de saúde.

28-10-2020 27-05-2020 31-12-2020 9400-167 Porto Santo 610,09 414,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000730
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-

2020(MADEIRA 14-20)

No sentido de enquadrar o nosso projecto na Portaria reguladora, n.º 29/2020, de 04 de Julho 

(Portaria nº 248/200, de 03 de Junho), mais especificamente no âmbito da alínea a), b) e h) do 

artigo 12º da mesma, o projecto aqui apresentado reflecte uma mais-valia crucial para a 

continuidade da actividade da empresa promotora, protegendo, acima de tudo, a saúde e bem 

estar de colaboradores e clientes.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-024 Funchal 4 696,08 3 193,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000731
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515142948 FRANCO'S PLACE, UNIPESSOAL LDA

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-

2020(MADEIRA 14-20)

No sentido de enquadrar o nosso projecto na Portaria reguladora, n.º 29/2020, de 04 de Julho 

(Portaria nº 248/200, de 03 de Junho), mais especificamente no âmbito da alínea a), b) e h) do 

artigo 12º da mesma, o projecto aqui apresentado reflecte uma mais-valia crucial para a 

continuidade da actividade da empresa promotora, protegendo, acima de tudo, a saúde e bem 

estar de colaboradores e clientes.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-113 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000732
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514986310

REQUINTE E PRIVILÉGIO - UNIPESSOAL 

LDA

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-

2020(MADEIRA 14-20)

No sentido de enquadrar o nosso projecto na Portaria reguladora, n.º 29/2020, de 04 de Julho 

(Portaria nº 248/200, de 03 de Junho), mais especificamente no âmbito da alínea a), b) e h) do 

artigo 12º da mesma, o projecto aqui apresentado reflecte uma mais-valia crucial para a 

continuidade da actividade da empresa promotora, protegendo, acima de tudo, a saúde e bem 

estar de colaboradores e clientes.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9360-501 Ponta do Sol 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000733
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-2020 

(MADEIRA 14-20)

No sentido de enquadrar o nosso projecto na Portaria reguladora, n.º 29/2020, de 04 de Julho 

(Portaria nº 248/200, de 03 de Junho), mais especificamente no âmbito da alínea a), b) e h) do 

artigo 12º da mesma, o projecto aqui apresentado reflecte uma mais-valia crucial para a 

continuidade da actividade da empresa promotora, protegendo, acima de tudo, a saúde e bem 

estar de colaboradores e clientes.

28-10-2020 28-07-2020 01-12-2020 9050-022 Funchal 1 951,24 1 326,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000734
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Investimento  na aquisição de material 

de desinfeção para proteção da 

pandemia Covid-19

O projeto contempla a aquisição de produtos de desinfeção e proteção e os equipamentos de 

suporte para os frascos dos produtos de desinfeção, proporcionando assim, uma maior segurança 

no trabalho e nas instalações da empresa.

28-10-2020 15-04-2020 31-12-2020 9135-030 Santa Cruz 1 570,10 1 067,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000736
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA
LDL Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa L.D.L. - Exploração de bares, snack-bares e 

esplanadas, Lda. ao assegurar um conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e 

do público face à COVID-19. Foi necessário investir em equipamentos de proteção individual, 

desinfetantes, criação e implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 07-05-2020 31-12-2020 9000-024 Funchal 1 433,16 974,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000737
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511165285

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, 

LDA
António Ramos - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa António Miguel Rodrigues Ramos, Lda, ao assegurar 

um conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. 

Foi necessário investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, instalação de 

divisórias em acrílico, sinalética, criação e implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 15-05-2020 31-12-2020 9000-073 Funchal 2 101,70 1 429,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000738
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 516024604 PERESTRELO & FARIA, LDA

Maria Milena Marote de Olim 

Perestrelo - Adaptar 2020

O projeto consiste na operacionalização da empresa Maria Milena Marote de Olim Perestrelo, ao 

assegurar um conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à 

COVID-19. Foi necessário investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes e 

respetíveis consumíveis, sinalética, separadores em acrílico, criação e implementação de um 

plano de contingência.

28-10-2020 16-03-2020 31-12-2020 9050-406 Funchal 3 976,91 2 704,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000740
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513076328

FISIOMOTRIZ - FISIOTERAPIA E 

DESPORTO, UNIPESSOAL, LDA

Adaptar ao actual contexto de 

pandemia.

De maneira a mitigar o contágio e a garantir a confiança dos stakeholders, a empresa irá adquirir e 

implementar vários materiais e medidas de segurança e higiene.
28-10-2020 06-04-2020 31-12-2020 9200-406 Machico 3 662,57 2 490,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000742
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9100-020 Santa Cruz 1 350,00 918,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000743
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-127 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000744
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA Adaptar RAM Auxilio às despesas extras recorrentes da pandemia COVID 19 28-10-2020 12-03-2020 31-12-2020 9200-094 Machico 1 982,91 1 348,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000745
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510348726 CABEÇO DAS MACIEIRAS - LDA

CABEÇO DAS MACIEIRAS - ADAPTAR 

RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-101 Santa Cruz 4 990,00 3 393,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000749
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513569499

QUICKLY DRAW - ENGENHARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM Quickly Draw - 

Engenharia Unipessoal Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-103 Funchal 755,81 513,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000750
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-043 Funchal 1 270,81 864,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000752
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-291 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000753
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515659894

LEODORO CALDEIRA - RESTAURANTE, 

UNIPESSOAL LDA
Adaptar RAM

A empresa necessita de adquirir bens e serviços para protecção e não propagação do virus COVID-

19 como: Desinfectantes, luvas e sinalética
28-10-2020 18-05-2020 31-12-2020 9000-065 Funchal 854,10 580,79 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000754
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 108269752

RITA DE FATIMA RODRIGUES 

GONÇALVES
Adaptar-ram

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-111 Funchal 2 744,07 1 865,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

76/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000755
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514452331

LIDERPRIME - TECNOLOGIAS DE 

GESTÃO, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-679 Funchal 3 120,82 2 122,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000756
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 502946679

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS 

S.A.
Competir Madeira

Este projeto apresenta como objetivo primordial o controlo e deteção de possíveis situações de 

contágio de COVID 19. A Competir Formação e Serviços S.A. atua na área da formação 

profissional, por tal pretende dar continuidade á sua atividade de forma segura e com o objetivo 

de detetar e evitar a propagação do COVID 19. A aquisição de produtos e serviços que nos 

permitam proceder á desinfeção dos e

28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 2785-153 Funchal 4 964,45 3 375,83 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000758
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513537449 MAJESTIC RITUALS - LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-119 Funchal 3 173,98 2 158,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000759
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514284730 SÓNIA SILVA & SOUSA, LDA

Apoiar a empresa na adaptação do seu 

estabelecimento às novas condições no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro. 

28-10-2020 17-07-2020 26-12-2020 9020-156 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000760
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511266600

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICA MÉDICA, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 21-04-2020 31-12-2020 9000-719 Funchal 2 256,47 1 534,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000761
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511101716 SOUSA,NUNES & Cª LDA

Apoiar a empresa na adaptação do seu 

estabelecimento às novas condições no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação do seu estabelecimento às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança nos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro. 

28-10-2020 02-04-2020 26-12-2020 9000-311 Funchal 4 964,04 3 375,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000762
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510548652 CARREIRA24, LDA

adaptação da atividade ao contexto da 

pandemia COVID-19
NA 28-10-2020 12-05-2020 31-12-2020 9000-224 Funchal 612,85 416,74 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000763
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA ADAPTAR RAM

Tem por objeto adaptar-se às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. O projeto irá ser executado até o dia 31-12-2020 e 

criará confiança nos nossos stakeholders.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-198 Funchal 4 991,61 3 394,29 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000764
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511080204

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E 

PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS, 

S.A.

Apoiar a empresa na adaptação do seu 

estabelecimento de alojamento e 

restauração às novas condições no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a empresa na adaptação da sua unidade turística, às novas condições no contexto da 

pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades de saúde pública, são determinantes para criar a confiança dos clientes e desta 

forma ser referenciado como um local seguro. Só assim será possível iniciar o período de 

recuperação desta atividade.

28-10-2020 08-06-2020 31-12-2020 9060-157 Funchal 2 406,17 1 636,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000765
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.
ADAPTAR RAM

Tem por objeto adaptar-se às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. O projeto irá ser executado até o dia 31-12-2020 e 

criará confiança nos nossos stakeholders.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-174 Funchal 4 813,17 3 272,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000767
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511214758

ESPAÇO DIÁLOGO - PROJECTOS DE 

FORMAÇÃO, LDA
ADAPTAR RAM

Tem por objeto adaptar-se às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. O projeto irá ser executado até o dia 31-12-2020 e 

criará confiança nos nossos stakeholders.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-174 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

77/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000771
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511285450 CGLOWCOSMETICS - LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

consiste na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas 

estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9050-067 Funchal 3 847,61 2 616,37 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000772
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo, é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar o espaço da empresa Pós 

Pandemia Covid-19, da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

28-10-2020 14-07-2020 31-12-2020 9200-077 Machico 4 469,60 3 039,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000774
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513366180 REGIÕES HOUSE UNIPESSOAL, LDA.

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9050-450 Funchal 595,00 404,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000775
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511035667 BJELKAROY & SOUSA, LDA ADAPTAR RAM

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene no âmbito da pandemia Covid 19
28-10-2020 08-05-2020 31-08-2020 9000-060 Funchal 1 183,39 804,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000776
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA Adaptar Ram

Este projeto consiste na continuação da atividade empresarial da beneficiária, com a maior 

segurança possível, proporcionado aos seus funcionários e aos seus clientes equipamento de 

proteção individual e uma melhor higienização dos estabelecimentos.

28-10-2020 31-03-2020 31-07-2020 9000-039 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000777
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Adaptação do estabelecimento face à 

nova realidade COVID-19

A empresa pretende investir essencialmente em equipamentos de proteção individual para os 

seus colaboradores e clientes. O grande investimento em consumíveis de desinfeção pessoal e de 

superfícies irá reduzir significativamente o risco de contágio por COVID-19.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 3 113,62 2 117,26 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000779
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 20-03-2020 31-12-2020 9000-159 Funchal 4 038,00 2 745,84 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000780
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511275803

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA 

MADEIRA, LDA

ADAPTAR RAM

Tem por objeto adaptar-se às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto 

da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes. O projeto irá ser executado até o dia 31-12-2020 e 

criará confiança nos nossos stakeholders.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-174 Funchal 4 762,89 3 238,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000781
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513299904 PÓDIO CLÁSSICO - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR RAM

ADAPTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO FACE AS NOVAS CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO FÍSICO E 

DE HIGIENE NO CONTEXTO DA PANDEMIA CIVID-19, E CRIAR CONDIÇÕES PARA A RETOMA DA 

ACTIVIDADE EMPRESARIAL, SALVAGUARDANDO A SAÚDE PUBLICA

28-10-2020 31-07-2020 31-12-2020 9300-306
Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000784
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA MANUEL ARNALDO RODRIGUES, LDA

ADPATAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA PANDEMIA NA 

SAUDE PUBLICA
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-087 Funchal 4 709,38 3 202,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000785
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - ELDA GOMES - 

UNIPESSOAL, LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-136 Funchal 1 625,50 1 105,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

78/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000786
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511205490 MAVIPP, LDA

Adaptar o estabelecimento a novas 

medidas de higiene no contexto do 

Covid-19

Com este projeto a empresa José Tiago Vieira & Filhos teve o cuidado de manter a atividade da 

empresa, criando um ambiente de segurança para com os seus funcionários e clientes.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9200-120 Machico 4 694,28 3 192,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000788
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510403891

BRAIN COUNTS - BUSINESS CENTER, 

LDA
ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9000-019 Funchal 2 699,44 1 835,62 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000789
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511045522 CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Clínica Dentária de São Pedro - Adaptar 

2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Clínica Dentária de São Pedro, Lda, ao assegurar um 

conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi 

necessário investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, criação e 

implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 26-03-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 1 797,26 1 222,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000790
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-149 Calheta 2 524,05 1 716,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000792
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514705183 OFICINA AUTO FÉNIX, UNIPESSOAL LDA Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 16-06-2020 31-12-2020 9050-072 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000793
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 13-04-2020 31-12-2020 9000-679 Funchal 3 504,70 2 383,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000794
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510810888 DINAMESTRIA - LDA ADAPTAR RAM

ADAPTAÇÃO DOS SEUS ESTABELICIMENTOS FACE ÁS NOVAS CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO 

FÍSICO E DE HIGIENE NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 e AJUDA PARA A EMPRESA PODER 

RETOMAR A ACTIVIDADE EMPRESARIAL, SALVAGUARDANDO A SAÚDE PÚBLICA

28-10-2020 04-05-2020 31-12-2020 9300-161
Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000795
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA M1420-11-6076-FEDER-002892 Projecto de apoio aos custos associados a adaptação do negocio em tempos de pandemia. 28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9350-203 Ribeira Brava 3 230,78 2 196,93 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000796
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513600353 GRC, AUTOMOVEIS, LDA Adaptar RAM  2020 Aquisição de medidas de protecção individual e adaptação do espaço para a higienização exigida 28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9370-139 Calheta 853,04 580,07 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000797
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

FARMACIA DO CHAFARIZ SOC UNIP LDA 

- ADAPTAR RAM

ADAPTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA PANDEMIA NA 

SAUDE PUBLICA
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-706 Funchal 9 186,25 6 246,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000800
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511034423

AQUIMADEIRA MONTASSISTE 

SOLUTIONS LDA
Adaptação à Pandemia COVID-19

Este projeto destina-se a equipar a nossa empresa com todas as ferramentas necessárias ao 

cumprimento das orientações da DGS, de modo a garantir a continuação da actividade 

operacional, no contexto de pandemia COVID-19, criando condições à retoma empresarial.

28-10-2020 13-04-2020 31-12-2020 9004-561 Funchal 1 289,91 877,14 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

79/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000802
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511148640

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Adaptar

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 18-04-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 4 992,13 3 394,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000803
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511129963 JOÃO MENDES DE ALMEIDA LDA

Adaptação às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

O investimento é fundamental para garantir o isolamento físico dos espaços de trabalho, espera, 

atendimento e consulta em todo o espaço ocupado pelo departamento de Otorrinolaringologia 

na Clínica da Sé (que é empresa independente da Clínica, sendo sua inquilina), permitindo uma 

eficaz separação entre funcionários, médicos e doentes, assim como obrigatoriedade de 

desinfetar, através de tapetes esp

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-098 Funchal 4 975,00 3 383,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000804
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513058656 ESCALACONSTANTE - LDA

Adaptação da atividade da empresa 

Escalaconstante ao contexto da 

pandemia COVID-19

Com este projeto, a EscalaConstante consegue criar as condições necessárias à retoma da 

atividade empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação dos seus estabelecimentos faces às 

novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, 

salvaguardando a saúde pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.

28-10-2020 22-05-2020 31-12-2020 9000-048
Câmara de 

Lobos
3 769,63 2 563,35 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000805
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511215380

HENRY GOUVEIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
Adaptar RAM

Ajudar á retoma da actividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfecção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 24-04-2020 31-12-2020 9200-157 Machico 1 495,74 1 017,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000807
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511222653

FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19
Apoio Aquisição de equipamentos de proteção individual, e de consumiveis 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 2 402,65 1 633,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000809
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511217480

SOCIEDADE AGRÍCOLA FAJÃ DOS 

PADRES LDA
ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 08-04-2020 31-12-2020 9050-288 Funchal 2 470,82 1 680,16 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000810
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO LDA

Adaptação face a novas regras de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto de pandemia COVID-19

Dotar a empresa com os meios necessários ao cumprimento das obrigações e assegurar uma 

retoma segura da actividade empresarial
28-10-2020 22-04-2020 31-12-2020 9000-038 Funchal 993,85 675,82 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000812
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511055706

A. I. - ARTS INVESTMENTS - 

CONSULTORES E INVESTIMENTOS, S. A.

adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

28-10-2020 19-06-2020 31-12-2020 9060-011 Funchal 1 064,22 723,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000814
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514390638

ESPADAS E ARCADAS - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Pretende-se a aquisição de equipamentos de protecção individual, de materiais de higienizarão, 

alterações de layout de funcionamento e novo estrutura interna de funcionalidade de trabalho. 
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 4 011,00 2 727,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000816
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511245793

REQUEJEMA - SOCIEDADE PRODUÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19

Apoio na aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização, e 

ecommerce
23-11-2020 18-03-2020 31-12-2020 9100-067 Santa Cruz 2 899,49 1 971,65 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000820
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19
Apoio tais como aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-082 Funchal 1 800,13 1 224,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000821
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513280375 BRISACURIOSA - LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Preparar e criar condições para a retoma da actividade empresarial, salvaguardando a saúde 

pública de todas as pessoas da RAM.
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 4 282,79 2 912,30 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000822
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515052868 À BOLEIA DO MAR - LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-062 Calheta 7 443,26 5 061,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000823
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511137800 TRANSPORTES DO SERRADO LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-100 Santana 1 389,75 945,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000824
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9240-018 São Vicente 4 626,88 3 146,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000825
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9240-018 São Vicente 2 828,36 1 923,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000827
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511283083 MADCAPITAL - CONSULTORES, LDA

Adaptar o estabelecimento a novas 

medidas de higiene no contexto do 

Covid-19

Com este projeto a empresa Madcapital - Consultores, Lda, teve o cuidado de manter a atividade 

da empresa, criando um ambiente de segurança para com o seu funcionário e clientes
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9200-102 Machico 1 620,90 1 102,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000828
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA ADAPTARRAM Segurança e Saúde no Trabalho. 28-10-2020 27-03-2020 31-12-2020 9000-047 Funchal 2 061,95 1 402,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000829
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Para a protecção de todos esta linha apoia a aquisição de equipamentos de protecção individual, 

de materiais de higienizarão, alteração dos layout de funcionamento, e novos métodos de 

organização da estrutura do trabalho.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-059 Funchal 1 531,35 1 041,32 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000831
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514158905

CHUVA D'MEMÓRIAS - UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR RAM CM

Apoio à adaptação das infraestruturas nas várias localizações. Com colocação de Gel 

desinfectante em todos os alojamentos, criação de site com possibilidade de reserva online e 

compra de atividades por forma a reduzir contacto fisico.Aquisição de Gel, máscaras e outros 

desinfectantes para as habitações e para os funcionários.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-132 Calheta 8 500,00 5 780,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000832
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514361409

JUDITA'S LAUNDRETTE, UNIPESSOAL 

LIMITADA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 04-05-2020 31-12-2020 9000-098 Funchal 613,56 417,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000833
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 192371924 MIGUEL PAULO LEÃO RODRIGUES ADAPTAR RAM

Apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto covid-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes

28-10-2020 04-05-2020 31-12-2020 9400-020 Porto Santo 4 528,42 3 079,33 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000834
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514096446 BRIGADA BOÉMIA, LDA. ADAPTAR RAM BB

Apoio a adaptação de escritório e espaço de venda online para redução de contacto fisico com 

clientes. Compra de material de protecção para funcionários e desinfecção dos espaços.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-132 Funchal 3 846,00 2 615,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000836
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510033768

OPENLIDER-NEGÓCIOS GESTÃO E 

CONTABILIDADE, LDA.

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-679 Funchal 3 180,90 2 163,01 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000837
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 204502276

MARIA DALILA DA SILVA DE SOUSA 

NUNES                                                                

ADAPTAR-RAM,  PROJETO DE 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONDIÇÕES DE 

DISTANCIAMENTO FÍSICO  IMPOSTO 

PELO COVID-19

Com o projeto a empresa cumpre com as recomendações Governamentais e  contribui para 

combate da pandemia COVID-19.Permite melhorar as condições de trabalho dos seus recursos 

humanos bem como apresentar um ambiente com garantia de proteção individual de  saúde 

publica a todos os seus clientes e madeirenses em geral.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-024 Funchal 1 286,35 874,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000838
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511158351 JOLI - CABELEIREIROS LDA ADAPTAR RAM

ADAPTAR O ESTABELECIMENTO FACE AS NOVAS CONDIÇÕES DE DISTANCIAMENTO FISICO E DE 

HIGIENE NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID 19 E AJUDAR A RETOMA DA ACTIVIDADE 

EMPRESARIAL, SALVAGUARDANDO A SAÚDE PUBLICA

28-10-2020 22-04-2020 31-12-2020 9000-748 Funchal 4 568,51 3 106,59 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000840
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511024754 ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

ADAPTAR-RAM,  PROJETO DE 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONDIÇÕES DE 

DISTANCIAMENTO FÍSICO  IMPOSTO 

PELO COVID-19

Com o projeto a empresa cumpre com as recomendações Governamentais e  contribui para 

combate da pandemia COVID-19.Permite melhorar as condições de trabalho dos seus recursos 

humanos bem como apresentar um ambiente com garantia de proteção individual de  saúde 

publica a todos os seus clientes e madeirenses em geral.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-024 Funchal 1 105,72 751,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000841
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 6 297,38 4 282,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000842
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA Adaptar-RAM

Candidatura para fazer face às adaptações à nova realidade – combater a propagação do COVID-

19.
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-060 Funchal 4 888,20 3 323,98 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000843
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-075 Funchal 2 672,36 1 817,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000844
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511284047

ALH CONSULTORES - ENGENHARIA E 

MANUTENÇÃO LDA

ALH - Equipamentos de Protecção - 

Covid-19

Este projecto visa dotar a Empresa ALH Consultores dos Equipamentos e Materiais necessários 

para desenvolver a sua actividade seguindo as normas e recomendação das Autoridades de Saúde 

da Região no que diz respeito a Pandemia Covid-19.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9060-400 Funchal 2 530,81 1 720,95 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000846
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511022735

HIDROENERGIAS-AGRICULTURA E 

ENERGIA LDA
Retoma Actividade HE

Projecto de adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, como sejam aquisição de equipamentos de 

protecção individual, de materiais de higienização, alteração do layout de funcionamento, novos 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores. 

28-10-2020 02-04-2020 31-12-2020 9050-288 Ribeira Brava 2 905,67 1 975,86 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000847
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511184549

RESTAURANTE MAR BRANDO - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 10-07-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 894,49 608,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000848
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 29-06-2020 31-12-2020 9050-022 Funchal 1 901,61 1 293,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000850
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511107749

FUNCHAL IMPLANTE - SOCIEDADE DE 

REABILITAÇÃO ORAL, LIMITADA
ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 04-05-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 1 242,19 844,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000854
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511104006

MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Apoio à adaptação da atividade das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

ao contexto da pandemia COVID-19

Apoio à adaptação da actividade das PME da Região Autónoma da Madeira ao contexto da 

pandemia COVID-19
28-10-2020 01-08-2020 31-08-2020 9300-000

Câmara de 

Lobos
5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000855
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511186428

LUÍS FILIPE CORREIA - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LIMITADA
ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 28-04-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 1 338,55 910,21 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000856
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511065531 MANÉ & OLIVAL LDA

ADAPTAR FUNCIONAMENTO DA MANÉ 

& OLIVAL,LDA À CONTINGÊNCIA 

COVID19

A introdução de equipamento de desinfecção e respectivos consumíveis permite a normal 

afluência ao estabelecimento em condições de segurança. Conjugado com o equipamento de 

informação digital, permite-nos manter as informações sobre o COVID19 actualizadas ao dia 

(impossível com painel estático) e outras do normal funcionamento (menus) evitando o contacto 

físico e promovendo o distanciamento social

23-11-2020 01-08-2020 31-12-2020 9200-148 Machico 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000857
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA COVID 19 Apoio ás despesas no âmbito do COVID 19 28-10-2020 22-04-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 4 564,78 3 104,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000858
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511077327 MHRD - CONSULTORIA E GESTÃO LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-642 Funchal 1 460,21 992,94 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000860
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511284802 LILY'S, LDA

Adaptar o estabelecimento a novas 

medidas de higiene no contexto do 

Covid-19

Com este projeto a empresa Iilys, Lda, teve o cuidado de manter a atividade da empresa, criando 

um ambiente de segurança para com os seus funcionários e clientes
28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9200-115 Machico 3 092,93 2 103,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000861
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 502035196

SODINÂMICA - COMÉRCIO DE 

ALUMÍNIOS LDA

Apoio ás despesas no âmbito do COVID 

19
Apoio ás despesas no âmbito do COVID 19 28-10-2020 04-05-2020 31-12-2020 9020-127 Funchal 7 160,00 4 868,80 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000862
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-021 Funchal 3 715,85 2 526,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000863
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514984651 BRIGADA FIDALGA - MARISQUEIRA LDA.

Apoio ás despesas no âmbito do COVID 

19
Apoio ás despesas no âmbito do COVID 19 28-10-2020 19-04-2020 31-12-2020 9125-031 Santa Cruz 3 972,94 2 701,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

83/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000864
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515663654

VGPC, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Adaptação da atividade ao contexto 

covid 19
Apoio aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 4 903,52 3 334,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000865
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515886874 BELEZA MAJESTOSA - LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene 

no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-645 Funchal 2 074,11 1 410,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000867
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511085109

CARPINTARIA MECÂNICA 

MACHIQUENSE, LDA

ADAPTAR CARPINTARIA MECÂNICA 

MACHIQUENSE LDA À CONTINGÊNCIA 

COVID19

Devido à área onde actua, a empresa tem dezenas de visitas diárias de Clientes e Fornecedores, 

que entravam em contacto físico com os produtos acabados, em produção e até em bruto. 

Devido a agora não o poderem fazer, pretende a empresa dotar os mesmo de ferramentas de 

higiene, informação e espaço que possam reproduzir ao máximos essas condições, criando a 

confiança existente anteriormente.

28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 9200-148 Machico 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000868
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510263453

MACPETRO - COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, LDA
AdaptarRAM Cumprimento do Normativo de saúde. 28-10-2020 28-07-2020 31-12-2020 9300-029

Câmara de 

Lobos
4 995,00 3 396,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000869
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510278353 MFM FARMA, LDA MFM Farma - Adaptar 2020

O projeto consiste na operacionalização da empresa MFM Farma, Lda, ao assegurar um conjunto 

de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi necessário 

investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, criação e implementação de um 

plano de contingência.

28-10-2020 16-03-2020 31-12-2020 9100-079 Santa Cruz 998,14 678,74 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000870
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA Zita Gonçalves - Adaptar 2020

O projeto consiste na operacionalização da empresa Zita Gonçalves, Unipessoal Lda, ao assegurar 

um conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. 

Foi necessário investir em equipamentos de proteção individual, desinfetantes, separadores em 

acrílico, criação e implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 16-03-2020 30-04-2020 9200-127 Machico 2 677,80 1 820,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000871
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Apoiar a empresa na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo ocumprimento 

das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-246 Funchal 3 850,00 2 618,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000872
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511255870

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA
Esbater os custos com o COVID 19 Esbater os custos com o COVID 19 28-10-2020 01-04-2020 30-12-2020 9000-046 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000873
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA
New Travel - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa New Travel - Viagens e Turismo, Lda, ao assegurar 

um conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. 

Foi necessário investir em equipamentos de proteção individual, produtos e equipamentos de 

desinfeção, criação e implementação de um plano de contingência. 

28-10-2020 07-05-2020 31-12-2020 9000-042 Funchal 1 159,53 788,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000874
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511032196

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.
Esbater os custos com o COVID 19 Esbater os custos com o COVID 19 28-10-2020 15-06-2020 30-12-2020 9000-129 Funchal 1 487,75 1 011,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000875
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510703143 FORTALEZOÁSIS - LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Proporcionar a aquisição de equipamentos de protecção individual, de materiais de higienização, 

alteração de layout de funcionamento e novos procedimentos estruturais de trabalho.
23-11-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-032 Funchal 4 185,69 2 846,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

84/738
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M1420-03-08B9-FEDER-000876
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511205538

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.
Esbater os custos com o COVID 19 Esbater os custos com o COVID 19 28-10-2020 27-04-2020 30-12-2020 9000-129 Porto Santo 2 772,02 1 884,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000877
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510778240 ESPALHAFRESCURA - LDA

ADAPTAR-RAM,  PROJETO DE 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONDIÇÕES DE 

DISTANCIAMENTO FÍSICO  IMPOSTO 

PELO COVID-19

combate da pandemia COVID-19.Permite melhorar as condições de trabalho dos seus recursos 

humanos bem como apresentar um ambiente com garantia de proteção individual de  saúde 

publica a todos os seus clientes e madeirenses em geral.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-163 Funchal 1 197,81 814,51 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000879
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509355900

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA

Custear despesas com adaptação de 

instalações_Covid 19.
Custear despesas adaptação covid-19 28-10-2020 25-03-2020 31-12-2020 9125-067 Santa Cruz 1 392,99 947,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000880
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 229871429 DINARTE JOSE FERNANDES                                                                              DINARTE FERNANDES MATERIAIS DE PREVENÇÃO AOM COVID-19 28-10-2020 31-07-2020 31-12-2020 9060-400 Funchal 3 704,32 2 518,94 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000881
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA. ADAPTAR RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 07-05-2020 31-12-2020 9050-019 Funchal 1 745,70 1 187,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000883
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515496588 CARROSSEL DOS SABORES - LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Criar condições à retoma da actividade empresarial salvaguardando a saúde pública de todas as 

pessoas da RAM.
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-020 Funchal 3 400,82 2 312,56 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000885
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Projeto de adaptação do 

estabelecimento da Farmácia Moderna 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Pedido de apoio à aquisição de máscaras cirúrgicas a serem utilizadas pelos funcionários e 

clientes, à aquisição de dispensador com pedal de solução desinfetante para uso dos clientes da 

Farmácia Moderna, à aquisição da plataforma informática de encomenda de medicamentos on-

line para entrega ao domicílio e à despesa com a intervenção de contabilista certificado na 

validação do pedido de pagamento.

28-10-2020 30-04-2020 31-10-2020 9300-127
Câmara de 

Lobos
3 556,20 2 418,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000886
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281412

CLARA DE ABREU - CABELEIREIROS , 

UNIPESSOAL LDA

Apoio na adaptação dos 

estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19

Apoio na adaptação dos estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19
28-10-2020 04-05-2020 14-02-2022 9000-679 Funchal 3 410,48 2 319,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000887
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513367004 RECADOMOTRIZ - LDA

ADAPTAR RECADOMOTRIZ LDA À 

CONTINGÊNCIA COVID19

A empresa tem dezenas de solicitações diárias que exigem proximidade social de 

Clientes/Fornecedores/Colaboradores (Orçamentos, testes viaturas, identificar peças, análise 

avarias). Pretende a empresa criar condições de higiene e informação no espaço que possam 

reproduzir ao máximos essas condições.anulando o contacto social, utilizando consumíveis de 

higiene e aparelhos de desinfecção e informaçã

28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 9125-160 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000888
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511062508 SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Adaptação de estabelecimento face a 

novas regras de distanciamento físico e 

de higiene no contexto de pandemia 

COVID-19

Dotar a empresa com os meios necessários ao cumprimento das obrigações e assegurar uma 

retoma segura da actividade empresarial
28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9125-072 Santa Cruz 2 928,61 1 991,45 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000889
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511222971 CONSUMINDU, LDA

Apoio adaptação de instalações no 

âmbito da pandemia COVID 19
Apoio adaptação de instalações no âmbito da pandemia COVID 19 28-10-2020 29-04-2020 15-02-2022 9000-100 Funchal 4 456,62 3 030,50 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000891
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Apoio adaptação de instalações no 

âmbito da pandemia COVID 19
Apoio adaptação de instalações no âmbito da pandemia COVID 19 28-10-2020 29-04-2020 14-02-2022 9000-085 Funchal 816,20 555,02 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000892
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA
SANCRUPAN - ADAPTAR RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9100-000 Santa Cruz 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000893
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.
PITADA CERTA - ADAPTAR RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-140 Funchal 1 393,36 947,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000894
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

Este projeto consiste na continuação da atividade empresarial da beneficiária, com a maior 

segurança possível, proporcionado aos seus funcionários e aos seus clientes equipamento de 

proteção individual e uma melhor higienização dos estabelecimentos.

28-10-2020 24-03-2020 15-08-2020 9135-060 Santa Cruz 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000896
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511283210 TEXFUEL LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-000 Ponta do Sol 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000897
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510144268 SABOR & COMPANHIA, LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9360-500 Ponta do Sol 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000899
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513237674 SUSHI À SUA PORTA, UNIPESSOAL LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9060-390 Funchal 2 303,52 1 566,39 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000901
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510713637 SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA. Sucessapogeu Lda - ADAPTAR RAM Criar condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública. 28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9270-150 Porto Moniz 2 454,55 1 669,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000902
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510870082 MACTINTAS, LDA ADAPTAR RAM Cumprimento do Normativo de saúde. 28-10-2020 28-07-2020 31-12-2020 9300-117

Câmara de 

Lobos
4 995,00 3 396,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000903
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513499814 ENCANTOS DESPERTOS - LDA ADAPTAR-RAM

O financiamento que se estima obter é de 3099,71 Euros que resulta da aplicação de 80% sobre 

as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
28-10-2020 29-07-2020 31-12-2020 9000-140 Funchal 707,55 481,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000905
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 103249605 MARIA FATIMA TEIXEIRA DA SILVA                                                                      

Adaptar - RAM Maria Fátima Teixeira 

Silva

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-545 Calheta 2 511,84 1 708,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000906
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511071752

ISS - MADEIRA INTERNATIONAL 

SHARING SCHOOL - MADEIRA, S.A.

adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Com a realização deste projeto, a empresa pretende obter melhores condições de rentabilidade, 

financeiras e operacionais
28-10-2020 22-06-2020 31-12-2020 9050-219 Funchal 3 666,16 2 492,98 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000907
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515303810

BC - AC CONSTRUÇÕES, S.A.(ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)
ADAPTAR Pós Covid-19

A empresa gastou cerca de 7.890 eur na componente de investimentos designada por (a) e outros 

e gastou 1.860 eur na componente de investimentos designada por (b). Os restantes 250 eur 

referem-se ao custo com a intervenção de Contabilista Certificado.

28-10-2020 13-04-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 4 572,48 3 109,29 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000908
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Projeto de adaptação do 

estabelecimento da C. Correia & Filhos, 

Lda. face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Pedido de apoio à aquisição de máscaras cirúrgicas a serem utilizados pelos funcionários e 

clientes, à aquisição de solução desinfetante a utilizar pelos clientes e funcionários, à aquisição 

dos acrílicos adquiridos para isolamento físico dos espaços de venda e escritórios, e à despesa 

com a intervenção de contabilista certificado na validação da despesa do pedido de pagamento 

do ADAPTAR RAM.

28-10-2020 11-05-2020 21-09-2020 9000-082 Funchal 2 765,32 1 880,42 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000909
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 215354583 PAULO FILIPE FERNANDES                                                                              ADAPTAR RAM O empresário em nome individual necessita de aquisição de material de protecção ao vírus 28-10-2020 30-07-2020 31-12-2020 9000-211 Funchal 4 979,00 3 385,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000910
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 225226472 ANTONIO JOSE COSTA MATOS

ADAPTAR RAM - aplicado ao Cartório 

Notarial da Calheta

Dotar o Cartório Notarial da Calheta, que faz atendimento ao público e que tem uma afluência 

considerável, de equipamentos, materiais e consumíveis, através da sua aquisição, instalação e 

uso, seja pelos trabalhadores seja pelos clientes que nos visitam, tudo por forma a minimizar o 

mais possível o risco de contágio e propagação do vírus Covid-19, proporcionando um local 

seguro e especificamente h

28-10-2020 29-07-2020 31-12-2020 9370-150 Calheta 4 999,81 3 399,87 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000912
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515384151

FITCRYOLOGY CENTER, UNIPESSOAL 

LDA

Custear despesas com adaptação de 

instalações - COVID-19
Custear despesas com adaptação de instalações - COVID-19 28-10-2020 21-04-2020 31-12-2020 9000-160 Funchal 901,80 613,23 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000913
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513843833 DOMINGO GULOSO - UNIPESSOAL LDA

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo, é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar o espaço da empresa Pós 

Pandemia Covid-19, da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

28-10-2020 18-05-2020 31-12-2020 9125-018 Santa Cruz 2 253,55 1 532,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000914
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511194960 CONSTRUÇÕES SERAFIM & VITOR LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

adaptação do seu negócio face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-05-2020 31-12-2020 9135-413 Santa Cruz 1 320,13 897,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000919
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510111610

MODILOGOS - MODA E BORDADOS, 

UNIPESSOAL LDA

MODILOGOS - Adaptacao da atividade 

ao contexto da pandemia COVID-19

A Entidade Promotora pretende adquirir um website para criar uma loja online; adquirir EPI's para 

os seus colaboradores; adquirir sinalética para a loja de atendimento ao público; adquirir serviços 

até 6 meses de desinfeção da loja de atendimento ao público e do espaço de produção que fica 

na mesma rua, mas não tem ligação à loja de atendimento ao público. Pretende, ainda, adquirir 

uma cashlogic. 

28-10-2020 01-05-2020 30-12-2020 9000-771 Funchal 9 384,02 6 381,13 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000921
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511116721

ASSOCIAÇÃO DOS CARREIROS DO 

MONTE
Adaptar RAM

O projecto materializa-se pela aquisição de Mascaras cirúrgicas, dispensadores, desinfectantes de 

superfície, Fitas de sinalização, cartazes conforme fatura nº 20200441, fatura 201, fatura 2003 e 

orçamento 2/124.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9050-288 Funchal 4 795,70 3 261,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000922
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511126166

AVASAD - PRESTAÇÃO DE SERVÇOS 

MÉDICO-DESPORTIVOS, DE SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO E DE 

PSICOLOGIA, 

adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Com a realização deste projeto, a empresa pretende obter melhores condições de rentabilidade, 

financeiras e operacionais
28-10-2020 04-04-2020 31-12-2020 9000-044 Funchal 2 159,89 1 468,72 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000923
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510303021

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

King Bolos - Padaria e Pastelaria Lda. - 

Adaptar RAM

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9300-114
Câmara de 

Lobos
1 297,65 882,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000924
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514677180 SONHOS DA PRADARIA - LDA

Custear despesas com adaptação de 

instalações - COVID-19
Custear despesas com adaptação de instalações - COVID-19 28-10-2020 12-06-2020 31-12-2020 9000-783 Funchal 2 536,85 1 725,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000926
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Custear despesas com adaptação de 

instalações - COVID-19
Custear despesas com adaptação de instalações - COVID-19 28-10-2020 02-07-2020 31-12-2020 9000-127 Funchal 4 507,90 3 065,37 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000927
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513268324 CATARINA OLIVEIRA, LDA ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9300-062
Câmara de 

Lobos
4 431,25 3 013,25 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000928
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Custear despesas com adaptação de 

instalações - COVID-19
Custear despesas com adaptação de instalações - COVID-19 28-10-2020 22-04-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 2 222,64 1 511,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000929
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Sistema de Apoio à Adaptação da 

Actividade das PME da Região 

Autónoma da Madeira ao contexto da 

Pandemia COVID-19

Criar condições para a retoma da actividade empresarial, salvaguardando a saúde pública de 

todos nós.
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-208 Calheta 9 596,19 6 525,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000930
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509079709 MAB - UNIPESSOAL LDA ADAPTAR-RAM

O projecto designa-se pela aquisição de luvas de látex, mascaras de protector e um gerador de 

ozono GP16-E conforme faturas 205516 , 2020/144 e orçamento nº2020/3
28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9135-379 Santa Cruz 2 128,34 1 447,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000932
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511276729

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA 

LDA

adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Com a realização deste projeto, a empresa pretende obter melhores condições de rentabilidade, 

financeiras e operacionais
28-10-2020 13-04-2020 31-12-2020 9050-025 Funchal 673,89 458,24 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000933
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511174020 IRMÃOS VIEIRA, LDA

Desenvolver ações vocacionadas para 

melhorar a adaptação do nosso 

estabelecimento face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19.

Consiste  na nossa adaptação face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto do COVID-19,  salvaguardando a saúde pública, adaptando os nossos estabelecimentos 

às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia, adquirindo 

equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização e novos métodos de 

organização do trabalho. 

28-10-2020 25-03-2020 30-11-2020 9200-040 Machico 2 867,98 1 950,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000934
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.
Adaptar Casa Velha do Palheiro

Aquisição de equipamento, consumíveis e obras de adaptação, para efeitos de protecção à COVID-

19.
28-10-2020 01-06-2020 30-12-2020 9060-255 Funchal 2 184,36 1 485,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000935
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-050 Funchal 884,48 601,45 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000937
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511215738

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA
Adaptar SERVISIB Aquisição de equipamentos diversos e consumíveis necessários a proteção para a COVID -19 28-10-2020 01-06-2020 30-12-2020 9060-177 Funchal 3 462,69 2 354,63 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000938
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511105665

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO 

CAMPANÁRIO
Adaptar-RAM

Aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e para os clientes dos 

alojamentos, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, 

em cumprimento com as normas estabelecidas

28-10-2020 13-05-2020 31-12-2020 9350-069 Ribeira Brava 917,16 623,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000939
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509157688

NUNO MARTINS - MEDICINA DENTÁRIA 

E COMÉRCIO, LDA

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo, é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar o espaço da empresa Pós 

Pandemia Covid-19, da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

28-10-2020 06-05-2020 31-12-2020 9050-021 Funchal 2 232,18 1 517,88 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000940
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511036388

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.
Adaptar Palheiro Golfe Aquisição de equipamentos e consumíveis e adaptações, para efeitos de proteção da COVID-19 28-10-2020 01-05-2020 30-12-2020 9060-414 Funchal 1 710,45 1 163,11 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000941
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514404787 PÁTIO DAS BABOSAS, LDA

Adaptação de estabelecimento face a 

novas regras de distanciamento físico e 

de higiene no contexto de pandemia 

COVID-19

Dotar a empresa com os meios necessários ao cumprimento das obrigações e assegurar uma 

retoma segura da actividade empresarial
28-10-2020 06-07-2020 31-12-2020 9050-541 Funchal 4 750,00 3 230,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000943
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510007740

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 607,50 413,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000945
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511256213

TREMA - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL 

LDA

Projeto de adaptação do 

estabelecimento da TREMA - 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA. face 

às novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia COVID-19.

Pedido de apoio à aquisição de máscaras faciais, de luvas, de produtos de higienização e 

desinfetantes, à aquisição de menus descartáveis, à aquisição de menus-online e Ipad para 

facultar ao cliente consulta no local, à aquisição de sinalética diversa COVID-19, e às despesas 

com a intervenção de contabilista certificado na validação dos pedidos de pagamento ao 

ADAPTAR RAM.

28-10-2020 13-07-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 3 301,54 2 245,05 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000946
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514099577 LIMPA VIP - SERVIÇOS E LIMPEZA, LDA Adaptar-RAM - pandemia COVID-19

No contexto pandémico atual urge o dever e a obrigação de adotar as medidas impostas pelas 

entidades competentes, nomeadamente com a aquisição de equipamento e meios ao dispor a 

fim de combater e travar a propagação do virús.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9050-047 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000947
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-290 Funchal 807,80 549,31 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000948
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510808174

MAGICDOLPHIN - ATIVIDADES 

MARÍTIMAS LDA
Adaptar Magic Dolphin

O projecto visa a:A aquisição de serviços de campanhas publicitárias relacionadas com a COVID-

19 e Adaptação das instalações e embarcações
23-11-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-019 Funchal 4 139,53 2 814,88 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000949
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Medidas de adaptação dos 

estabelecimentos no contexto 

COVID19 - ADAPTAR _ RAM

Apoiar a empresa  na adaptação dos estabelecimentos no contexto da Pandemia Covid 19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-043 Funchal 2 891,76 1 966,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000950
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511097832

EROS - SOCIEDADE MÉDICA E DE 

ENFERMAGEM LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Apoiar projetos de PME na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, minorando o risco de 

contágio e de propagação da doença.

28-10-2020 07-05-2020 31-12-2020 9000-000 Funchal 2 061,19 1 401,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000951
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514021985 MÓVEIS QUALIDADE E CONFORTO, LDA

Adaptar-RAM - Móveis Qualidade e 

Conforto, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-105 Funchal 711,67 483,94 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000953
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510137687

SOCICORREIA II - INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, S.A.
Adaptar - RAM Aquisição de material e equipamento na prevenção ao Covid-19. 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-015 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000955
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Adaptar - RAM - Adaptar os espaços da 

empresa Pós Pandemia Covid-19 da 

melhor forma para receber os 

colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos 

para o cliente.

Em resumo, é fundamental para a empresa este incentivo para adaptar o espaço da empresa Pós 

Pandemia Covid-19, da melhor forma para receber os colaboradores e os clientes. E prestar o 

melhor serviço sem constrangimentos para o cliente.

28-10-2020 30-03-2020 31-12-2020 9200-083 Machico 693,44 471,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000957
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Adaptar as instalções para melhor 

servir os clientes
Transmitir confiança e segurança as nossos clientes e população em geral 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-401 Funchal 1 272,71 865,44 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000958
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513912932

C.R.A. MADEIRA - CENTRO REPARAÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA
Adaptar-RAM - pandemia COVID-19

No contexto pandémico atual urge o dever e a obrigação de adotar as medidas impostas pelas 

entidades competentes, nomeadamente com a aquisição de equipamento e meios ao dispor a 

fim de combater e travar a propagação do virús.

28-10-2020 30-04-2020 31-12-2020 9350-048 Ribeira Brava 4 882,50 3 320,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000960
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509732291 DIVIMADEIRA, S.A. Adaptar-RAM Aquisição de material e equipamento de prevenção ao Covid-19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-417 Funchal 3 547,96 2 412,61 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000961
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514164603 INÉDITO E JANOTA - LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 01-04-2020 9100-079 Santa Cruz 3 812,40 2 592,43 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000962
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509883214

MAIS SABOR, PASTELARIA, BEBIDAS E 

RESTAURAÇÃO, LDA
Adaptar - RAM

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições de 

distanciamento físico e de higiene, no âmbito da pandemia Covid 19 
28-10-2020 09-05-2020 30-09-2020 9400-172 Porto Santo 1 312,47 892,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000963
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515338273 FRASES D'OUTONO - UNIPESSOAL LDA

Adaptação da Atividade no contexto da 

epidemia COVID-19

O Incentivo não reembolsável em 80% sobre as despesas elegíveis, é um grande contributo para 

minimizar os custos com a Empresa na adaptação dos seus espaços comerciais e na sua atividade, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades de 

saúde competentes.

28-10-2020 01-04-2020 30-11-2020 9200-084 Machico 3 140,00 2 135,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000965
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515396222 GOOD EVENTS, UNIPESSOAL LDA BRIDGE em tempos de COVID-19

Aplicar nas mesas de jogo uma divisão em material transparente que permita a prática do jogo 

conseguindo garantir a proteção dos jogadores relativamente aos perigos de contágio do COVID-

19.

28-10-2020 17-08-2020 31-12-2020 9060-280 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)
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M1420-03-08B9-FEDER-000966
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 104373059 DORA MARIA LEÇA DE NOBREGA Adaptar Ram 2020

Como se sabe a existência desta pandemia forçou nos a mudar a maneira como 

trabalhamos,fazendo com que houvesse um grande investimento. nestes tempos já conturbados 

este projecto visa a minimização dos mesmos.

28-10-2020 31-03-2020 31-12-2020 9350-213 Ribeira Brava 3 250,00 2 210,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000968
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510490409

TECNOMURO - CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA
Adaptar Ram 2020

Ajudara na aquisição de  material de protecção individual para que se possa trabalhar com toda a 

segurança e  transformação do espao num espaço seguro perante esta nova realidade
28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-113 Ribeira Brava 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000969
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA
ADAPTAR RAM Criar condições para a retoma da atividade da empresa salvaguardando a saúde publica 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-119 Funchal 2 188,94 1 488,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000972
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509613497 AFSV - CLINIC, LDA Esbater os custos com o Covid 19 Esbater os custos com o Covid 19 28-10-2020 06-05-2020 30-12-2020 9000-046 Machico 4 636,80 3 153,02 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000973
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA
ADAPTAR RAM

Aquisição de 7 divisórias em acrílico para secretárias e sinalética horizontal e vertical para o 

estabelecimento
28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 9400-168 Porto Santo 4 950,00 3 366,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000974
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511242107

CLÍNICA MEDICO-DENTÁRIA J.C. 

CABRAL, LDA
Esbater os custos com o COVID 19 Esbater os custos com o COVID 19 28-10-2020 16-07-2020 30-12-2020 9200-096 Machico 4 881,00 3 319,08 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000976
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511055781

SOCIEDADE CASA DE CHA DO FAIAL, 

LDA
Adaptar-Ram

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

trabalhadores, equipamentos e materiais de higienização, reorganização do local de trabalho, 

novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores, 

em cumprimento com as normas estabelecidas

28-10-2020 22-05-2020 31-12-2020 9230-056 Santana 2 523,11 1 715,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000978
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514185252

SONHOS100BARREIRAS - UNIPESSOAL 

LDA
ADAPTAR-RAM

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, por forma a garantir o cumprimento das normas estabelecidas e 

das recomendações das autoridades competentes. Melhorar a competitividade assim como 

demonstrar confiança e segurança aos clientes com o objectivo de uma retoma gradual da 

actividade e das receitas.

28-10-2020 15-05-2020 31-12-2020 9050-017 Funchal 590,92 401,83 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000979
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA Adaptar Mata e Vasconcelos

O projecto visa a:A aquisição de serviços de campanhas publicitárias relacionadas com a COVID-

19, a Adaptação das instalações, a aquisição de equipamento de protecção individual e 

elaboração de plano de contingência.

28-10-2020 15-03-2020 31-12-2020 9200-078 Machico 9 639,01 6 554,53 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000981
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510088791 NAREDE3.O - LDA Adaptar Narede

A aquisição de serviços de campanhas publicitárias relacionadas com a COVID-19, a Adaptação 

das instalações, a aquisição de equipamentos de protecção individual e elaboração de plano de 

contingência.

28-10-2020 15-03-2020 31-12-2020 9000-192 Funchal 3 494,29 2 376,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000982
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA
CLEAN & SAFE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PREVENÇÃO AO COVID-19 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-203 Ribeira Brava 1 681,01 1 143,09 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

91/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-03-08B9-FEDER-000983
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511243685

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E 

MANUTENÇÃO LDA
ADAPRAR-RAM Aquisição matéria de higienização e proteção 28-10-2020 02-07-2020 31-12-2020 9400-140 Porto Santo 3 665,78 2 492,73 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000985
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513308938 BONUS DEVICE - UNIPESSOAL LDA Adaptar Ram

Aquisição de material e equipamento de proteção e higienização, para garantir as condições do 

distanciamento fisico e de higiene no ambito da pandemia Covid 19
28-10-2020 26-03-2020 15-09-2020 9000-079 Funchal 1 132,40 770,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000989
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515041688 UNIQUE CAKE`S BOUTIQUE - LDA ADAPTAR-RAM

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, por forma a garantir o cumprimento das normas estabelecidas e 

das recomendações das autoridades competentes. Melhorar a competitividade assim como 

demonstrar confiança e segurança aos clientes com o objectivo de uma retoma gradual da 

actividade e das receitas.

28-10-2020 18-05-2020 31-12-2020 9060-429 Funchal 1 146,62 779,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000992
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515061271 RUI DAVID ABREU, LDA ADAPTAR RAM

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, por forma a garantir o cumprimento das normas estabelecidas e 

das recomendações das autoridades competentes. Melhorar a competitividade assim como 

demonstrar confiança e segurança aos clientes com o objectivo de uma retoma gradual da 

actividade e das receitas.

23-11-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-136 Funchal 4 829,30 3 283,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000993
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511017219 GTEIXEIRA, LDA ADAPTAR RAM

Adaptar o estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19, por forma a garantir o cumprimento das normas estabelecidas e 

das recomendações das autoridades competentes. Melhorar a competitividade assim como 

demonstrar confiança e segurança aos clientes com o objectivo de uma retoma gradual da 

actividade e das receitas.

23-11-2020 18-05-2020 31-12-2020 9000-155 Funchal 1 277,17 868,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000994
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA ADAPTAR-RAM Aquisição de divisórias e produtos de higienização 28-10-2020 23-06-2020 31-12-2020 9400-227 Porto Santo 3 330,40 2 264,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-000998
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR-RAM Aquisição de equipamentos de proteção e higienização 28-10-2020 30-06-2020 31-12-2020 9400-179 Porto Santo 4 011,00 2 727,48 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001006
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514623152 SONHO EXÓTICO LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9270-095 Porto Moniz 3 743,06 2 545,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001007
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511095406

MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9270-156 Porto Moniz 4 475,54 3 043,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001008
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 507902122 CHAPA GANHA,UNIPESSOAL, LDA ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

28-10-2020 01-08-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 4 890,75 3 325,71 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001009
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515565733 MÉTODO GENTIL LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 30-05-2020 31-12-2020 9230-088 Santana 1 148,39 780,90 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

92/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001010
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511159056

DAKMAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA HOTELARIA E CONSTRUÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM
Esta candidatura resume-se na aquisição de Mascaras de protecção, álcool gel, e doseadores 

conforme orçamento nº 336 e facturas 26955, 30/4665, 2020/532 e factura 2631
28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-100 Funchal 815,29 554,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001011
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509873235

FRESHBIO - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

BIOLÓGICOS, LDA

DesignaAdaptação dos seus 

estabelecimentos face às novas 

condições de distanciamento físico e 

de higiene no contexto da pandemia 

COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 14-04-2020 31-12-2020 9000-706 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001012
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511274190

PLANO I9 - SOLUÇÕES GLOBAIS 

LOGÍSTICAS LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 29-07-2020 31-12-2020 9020-330 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001013
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9200-095 Machico 1 979,30 1 345,92 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001015
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 23-07-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 5 894,40 4 008,19 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001016
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511235739

CALESIL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 2 619,41 1 781,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001017
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 205114946 JOSE NICOLAU PEREIRA ALVES                                                                          

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9050-294 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001018
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511124686

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-018 Funchal 2 792,09 1 898,62 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001020
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA
ADAPTAR -RAM

O protejo materializa-se pela aquisição de mascaras Facial , Kit de visitante, luvas nitrilo, viseira de 

protecção, estação de desinfestação liquido/gel, tapete desinfestação, e gerador de ozono 

conforme proforma nº  1

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9060-105 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001021
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 19-03-2020 31-12-2020 9000-775 Funchal 962,06 654,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001022
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509059490 DUPLA DP & ASSOCIADOS S.A. ADAPTAR-RAM

Atendendo às condicionantes colocadas ao funcionamento das empresas, à retração do poder de 

compra que se assistiu nos últimos meses e à necessidade de se verem garantidas as condições 

de saúde pública, esta é uma medida com um impacto decisivo na continuidade da operação da 

sociedade e manutenção da sua capacidade competitiva.

28-10-2020 01-04-2020 30-11-2020 9020-076 Santa Cruz 4 994,29 3 396,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

93/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001023
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511101465

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE 

CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E 

GESTÃO LDA

Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

23-11-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-136 Funchal 2 496,40 1 697,55 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001024
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511172079 MAFRECAL LDA ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-222 Funchal 4 102,30 2 789,56 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001025
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511027516 CARLOS VIEIRA & FERREIRA LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9050-540 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001026
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA
Adaptar- RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9270-051 Porto Moniz 2 341,76 1 592,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001028
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513490930 LETRAS ALEATÓRIAS - LDA Letras Aleatórias - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Letras Aleatórias, Lda. ao assegurar um conjunto de 

medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi necessário 

investir em equipamentos de desinfeção, assim como respetíveis consumíveis e na criação e 

implementação de um plano de contingência.

28-10-2020 23-07-2020 31-12-2020 9125-036 Santa Cruz 3 509,21 2 386,27 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001030
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509375499

AN ISLAND APART, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-224 Funchal 2 446,59 1 663,68 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001033
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511033907 HOTEL APARTAMENTOS VALEMAR LDA ADAPTAR RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9350-212 Ribeira Brava 3 631,21 2 469,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001036
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509773451 RJMF, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA ADAPTAR-RAM Aquisição de material de higienização, plano contingência COVID-19 28-10-2020 18-05-2020 31-12-2020 9400-105 Porto Santo 4 582,76 3 116,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001037
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

adptar ram

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9370-250 Calheta 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001038
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510938477

FUNCHALGRAF - EMPRESA DE ARTES 

GRÁFICAS, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9020-114 Funchal 671,61 456,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001040
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514028920 VONTADE D'ARRASAR - LDA Vontade DArrasar - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Vontade D'Arrasar, ao assegurar um conjunto de 

medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi necessário 

investir em produtos e equipamentos de desinfeção e na criação e implementação de um plano 

de contingência.

28-10-2020 23-07-2020 31-12-2020 9125-097 Santa Cruz 1 508,20 1 025,58 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

94/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001041
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510772714 ATLANTIKEVASION - UNIPESSOAL LDA Adaptar-RAM

Munir o estabelecimento com a aquisição de equipamentos de proteção individual para o 

trabalhador, equipamentos e materiais de higienização, desinfeção do local de trabalho, 

reorganização do local de trabalho, novos métodos de organização do trabalho e de 

relacionamento com os clientes e fornecedores, em cumprimento com a normas estabelecidas.

23-11-2020 09-04-2020 31-12-2020 9125-024 Santa Cruz 1 066,78 725,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001042
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514620960 VÍTOR FREITAS & ANDRÉ, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9020-200 Calheta 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001043
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511002440 J.S.MENESES S.A. ADAPTAR-RAM

Garantir o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes no contexto da pandemia COVID-19, nomeadamente na aquisição de equipamentos 

de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higienização, 

face às novas condições de distanciamento físico e higiene.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-116 Funchal 10 000,00 6 800,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001045
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

ADAPTAR-RAM

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-064 Funchal 693,78 471,77 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001046
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

APOIO À AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA 

DESINFESTAÇÃO DE ESPAÇOS E 

PROTEÇÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DE 

COVID 19

A empresa realizou vários investimentos no período do covid-19, para que fosse possível aos 

colaboradores, clientes e empresas terem uma maior segurança dentro dos nossos 

estabelecimentos, bem como nos serviços prestados aos clientes.

28-10-2020 12-03-2020 31-12-2020 9350-104 Santa Cruz 9 824,52 6 680,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001049
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA Adaptar H.M.Borges Aquisição de equipamentos de adaptação as regras da COVID-19 28-10-2020 01-05-2020 30-12-2020 9050-401 Funchal 2 777,99 1 889,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001050
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511061668 ALVES & ALVES, LDA Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9200-032 Machico 1 785,73 1 214,29 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001052
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510978711 ISLE SENSES, LDA ADAPTAR-RAM Aquisição de equipamentos de isolamento físico, sinalética e produtos de higienização 28-10-2020 30-06-2020 31-12-2020 9400-085 Porto Santo 3 053,00 2 076,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001060
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA ADAPTAR-RAM Aquisição material de proteção pessoal e de higienização 28-10-2020 05-06-2020 31-12-2020 9400-162 Porto Santo 1 280,00 870,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001061
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 08-05-2020 31-12-2020 9020-022 Funchal 1 614,27 1 097,70 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001063
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA
ADAPTAR-RAM Minimização do impacto da adaptação do estabelecimento tendo em conta a pandemia 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-206 Santana 2 850,00 1 938,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

95/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001064
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513981969 TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA Adaptar com Futuro

 Adaptação do seus estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, a aquisição de equipamentos de proteção individual 

para trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção 

dos locais de trabalho.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-129 Funchal 3 790,11 2 577,28 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001067
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Adaptar as instalações segundo as 

novas regras de segurança e higiene
Transmitir confiança e segurança aos nossos clientes e população em geral 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9230-209 Santana 1 032,81 702,31 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001070
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515111716

BRIGADA DAS EMENTAS - UNIPESSOAL 

LDA

Adaptação do estabelecimento face às 

novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto da 

pandemia COVID-19

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Segurança no Estabelecimento  para todos os 

funcionários atualmente ao serviço do Promotor, bem como para todos os clientes que 

frequentem o espaço.

23-11-2020 18-03-2020 31-12-2020 9100-152 Santa Cruz 1 873,18 1 273,76 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001072
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511045999 IMOBILIARIA E SERVIÇOS 2104 LDA ADAPTAR RAM- Imobiliaria

Desenvolver a experiencia de férias num ambiente seguro e saudável num clima agradável para 

ser um factor decisivo na escolha do destino.
28-10-2020 19-06-2020 31-12-2020 9125-050 Santa Cruz 3 819,06 2 596,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001073
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

ADAPTAR RAM - MENEZES GOUVEIA & 

GOUVEIA LDA

GARANTIR A SEGURANÇA TOTAL DOS NOSSOS CLIENTES E AO MESMO TEMPO CRIARA NOVOS 

CANAIS DE VENDA MAIS SEGUROS..
28-10-2020 30-07-2020 31-07-2020 9000-059 Funchal 3 941,12 2 679,96 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001076
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511166516

INTURMED - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Implementação de medidas 

recomendadas em contexto COVID-19

Implementação de medidas recomendadas em contexto COVID-19, com aquisição de materiais de 

segurança e adaptação dos nossos espaços às imposições legais em vigor, com atenção às 

recomendações das autoridades de saúde.

28-10-2020 27-04-2020 31-12-2020 9000-026 Funchal 9 750,15 6 630,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001078
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515733113 RÚBEN AFONSO, UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR RAM - RÚBEN AFONSO, 

UNIPESSOAL LDA

O COVID-19 veio alterar todo o panorama da população mundial, quer seja o modo como vivemos 

o nosso dia-a-dia, a economia mundial, os costumes e tradições e até as nossas interações com 

familiares e amigos.Devido a todas estas alterações e para prevenção contra esta ameaça 

desconhecida e silenciosa, é necessário criar condições para que a vida em sociedade se torne 

mais adequada e em segurança.

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9240-218 São Vicente 3 709,00 2 522,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001079
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511073860

CLÍNICA DENTÁRIA DO SEMINÁRIO 

UNIPESSOAL, LDA
ADAPTAR-RAM

Garantir o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes no contexto da pandemia COVID-19, nomeadamente na aquisição de equipamentos 

de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higienização, 

face às novas condições de distanciamento físico e higiene.

23-11-2020 01-04-2020 31-12-2020 9050-022 Funchal 4 251,34 2 890,91 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001083
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511115407

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS, 

ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, 

CALÇADO E TAPEÇARIAS LDA

Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9200-112 Machico 9 948,75 6 765,15 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001084
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509150365 SABOR DO PALHEIRO UNIPESSOAL, LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-155 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001085
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511278144 TRUESPIRIT, LDA ADAPTAR - RAM Aquisição de bens e serviços no âmbito das medidas de proteção COVID-19 28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9370-999 Calheta 2 593,44 1 763,54 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

96/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001088
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511255578

SNACK BAR DO JARDIM DE SANTA 

LUZIA UNIPESSOAL LDA

Adaptar ao actual contexto de 

pandemia.

De maneira a mitigar o contágio e a garantir a confiança dos stakeholders, a empresa irá adquirir e 

implementar vários materiais e medidas de segurança e higiene. Mais ainda, ela vai entrar no 

mundo do comércio digital, criando uma loja online.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9050-401 Funchal 4 160,90 2 829,41 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001089
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 515612154

ESCOLHA CASUAL - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Adaptar-RAM - Escolha Casual - 

Mediação Imobiliária, Lda.

Com o ADAPTAR – RAM, a empresa pretende ter maior capacidade de resposta ao criar condições 

à retoma da atividade, face à situação em que vivemos, salvaguardando a saúde pública e 

cumprindo com todas as recomendações estabelecidas pelas autoridades competentes.

29-12-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-048 Funchal 9 957,50 6 771,10 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001090
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509978940

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades  competentes.

28-10-2020 06-07-2020 31-12-2020 9125-043 Santa Cruz 4 983,61 3 388,85 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001091
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Adaptar com Futuro Madeira

Adaptação do seus estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, a aquisição de equipamentos de proteção individual 

para trabalhadores e utentes, equipamentos e materiais de higienização, contratos de desinfeção 

dos locais de trabalho.

23-11-2020 01-07-2020 31-12-2020 9100-267 Calheta 3 629,91 2 468,34 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001092
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA
QUALIRAM - ADAPTAR

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9125-067 Santa Cruz 1 602,04 1 089,38 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001094
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 214912485 AUSENDA RODRIGUES DE CASTRO

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 12-06-2020 31-12-2020 9050-062 Funchal 4 700,00 3 196,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001095
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510917631 PIMENTA Q.B., LDA ADAPTAR-RAM

Aquisição de equipamentos de proteção individual e produtos de higienização e adaptação 

condições físicas do estabelecimento
28-10-2020 23-06-2020 31-12-2020 9400-192 Porto Santo 1 777,59 1 208,76 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001096
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511045085 ESTAÇÃO SERVIÇO PILAR LDA Adaptar RAM

Ajudar á retoma da atividade económica da empresa, através da aquisição dos diversos 

equipamentos e produtos de desinfeção, e outros serviços tendo em conta a situação de 

pandemia global.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-174 Funchal 1 790,00 1 217,20 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001097
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510266878 EXPLORATMOSFERA - UNIPESSOAL LDA

ADAPTAR-RAM, Aquisiçãode 

equipamentos de protecção individual, 

materiais de higienização, alteração do 

layout, novos metodos organização do 

trabalho e relacionamento com o 

cliente e fornecedores.

Adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene 

no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das 

recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-04-2020 31-12-2020 9000-163 Funchal 1 838,83 1 250,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001098
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes.

28-10-2020 05-06-2020 31-12-2020 9000-248 Funchal 9 420,10 6 405,67 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001099
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19.

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9370-247 Calheta 2 590,16 1 761,31 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

97/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001101
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511242123

FREITAS & SOMMER - 

ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E 

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação dos estabelecimentos face 

ás novas condições de distanciamento 

físico e de higiene no contexto do 

COVID-19.

O levantamento progressivo das restrições impostas ao exercício das atividades económicas 

decorrentes da pandemia COVID-19 devem ser acompanhadas de medidas de adaptação à 

retoma da atividade pelas empresas. Neste contexto, a empresa desenvolveu uma estratégia de 

cumprimento das referidas obrigações suportada por despesas elegíveis efectivamente incorridas 

e pagas desde 18/03/2020, ou a incorrer e

28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9125-031 Santa Cruz 4 215,47 2 866,52 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001102
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513369520 ALENCASTRE & RODRIGUES, LDA Loja WEB

Com a criação da Loja Online pretendemos comunicar através de outro canal com os nossos 

clientes atuais reduzindo assim o contacto físico, aumentar a visibilidade do nosso portfólio e 

angariar novos clientes.A nossa plataforma permitirá efetuar pagamentos, quer através de 

transferência bancária ou pagamento através de referência multibanco, aumentando desta forma 

a segurança na fase do pagamento

23-11-2020 01-09-2020 31-12-2020 9060-325 Funchal 1 480,00 1 006,40 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001103
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes.

28-10-2020 22-06-2020 31-12-2020 9004-516 Funchal 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001104
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9000-603 Funchal 3 678,00 2 501,04 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001105
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513406387 SENTIDO FÁCIL - UNIPESSOAL LDA SENTIDO FÁCIL - ADAPTAR RAM

A empresa pretende adaptar o seu estabelecimento às novas condições exigidas no contexto da 

pandemia COVID-19.
23-11-2020 01-07-2020 31-12-2020 9350-139 Ribeira Brava 1 366,50 929,22 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001106
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Adaptar as instalações segundo as 

novas regras de segurança e higiene
Transmitir confiança e segurança aos nossos clientes 28-10-2020 18-03-2020 31-12-2020 9050-027 Funchal 4 602,00 3 129,36 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001108
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

23-11-2020 04-04-2020 31-12-2020 9050-047 Funchal 1 445,13 982,69 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001110
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 510823319 MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes.

28-10-2020 01-07-2020 31-12-2020 9004-533 Funchal 3 885,65 2 642,24 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001111
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514268913

AMPLA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, 

LDA

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes.

23-11-2020 01-06-2020 31-12-2020 9000-501 Funchal 2 139,54 1 454,89 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001113
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511089210 SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios aos sobrecustos gerados pela 

COVID-19

A aquisição dos materiais e equipamentos previstos nesta candidatura vêm possibilitar à empresa 

a devida protecção dos seus funcionários e clientes e vem permitir que a actividade comercial 

decorra dentro da normalidade, seguindo todos os parâmetros de segurança regulamentados 

pelas entidades competentes.

28-10-2020 05-06-2020 31-12-2020 9000-110 Funchal 8 905,88 6 056,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001114
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 213386771 CARLA CRISTINA DE JESUS ALVES

Adaptação dos seus estabelecimentos 

face às novas condições de 

distanciamento físico e de higiene no 

contexto da pandemia COVID-19

Adquirir condições à retoma da atividade empresarial, salvaguardando a saúde pública, obter 

apoio na adaptação do estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de 

higiene no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas 

e das recomendações das autoridades competentes

28-10-2020 01-06-2020 31-12-2020 9050-067 Funchal 3 367,60 2 289,97 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

98/738
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M1420-03-08B9-FEDER-001115
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511156111

MACOBRAVA - MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

23-11-2020 22-07-2020 31-12-2020 9350-208 Ribeira Brava 3 611,47 2 455,81 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001117
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 514927836 SONHOS AFOITOS - LDA Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

28-10-2020 21-07-2020 31-12-2020 9370-139 Calheta 3 785,84 2 574,37 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001118
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513458492 DOLCE SCARPA - UNIPESSOAL LDA Dolce Scarpa - Adaptar 2020

O projeto consiste na reabertura da empresa Dolce Scarpa - Unipessoal, Lda, ao assegurar um 

conjunto de medidas que visam a proteção dos colaboradores e do público face à COVID-19. Foi 

necessário investir em produtos e equipamentos desinfetantes, criação e implementação de um 

plano de contingência. 

28-10-2020 23-07-2020 31-12-2020 9000-027 Funchal 4 960,48 3 373,12 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001119
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511185391 RODRIGUES & VIEIRA LDA ADAPTAR RAM

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, no que concerne à 

adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de distanciamento físico e de higiene, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades 

competentes.

23-11-2020 01-07-2020 31-12-2020 9200-032 Machico 5 000,00 3 400,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001121
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA
Medidas anti COVID-19

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

23-11-2020 18-03-2020 31-12-2020 9000-174 Funchal 1 270,00 863,60 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001122
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Adaptação da empresa ao contexto da 

pandemia COVID-19

O presente projeto, através dos investimentos previstos, visa garantir segurança aos clientes e 

funcionários da empresa bem como dotar a empresa de melhores ferramentas de gestão e 

promoção para poder recuperar o seu VN.

23-11-2020 18-03-2020 31-12-2020 9020-415 Funchal 2 250,00 1 530,00 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001123
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)
B9 - ADAPTAR RAM 513629610 COSTA NÁUTICA - LDA ADAPTAR-RAM

adquirir equipamentos de proteção individual e para utentes, e Ajudar as empresas a cumprir 

com as normas estabelecidas e dar cumprimento das recomendações das autoridades de saúde, 

com vista assegurar a retoma segura da actividade empresarial.

28-10-2020 21-05-2020 31-12-2020 9125-215 Santa Cruz 980,93 667,03 FEDER 68,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-03-08B9-FEDER-001124
03 - Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

B9 - Instrumentos Financeiros COVID-

19 - Fundo de Contragarantia (FCG)
503271055 BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. Instrumentos Financeiros (IF) COVID-19

Os projetos a apoiar deverão atenuar as medidas restritivas adotadas na Região Autónoma da 

Madeira (RAM), que apesar de essenciais para travar a propagação da pandemia COVID-19, estão 

a levar a economia da Região a um estado de congelação profunda sem precedentes e do qual a 

recuperação não será direta nem automática.

16-09-2021 24-04-2020 30-06-2023 4100-353 Funchal 16 041 485,88 13 635 263,00 FEDER 85,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-04-1102-FEDER-000001

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

02 - Eficiência energética nas empresas 511001720
EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Eficiência Energética e Energias 

Renováveis

Implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis, através 

de equipamento com vista a substituir a queima de fuelóleo pela queima de biomassa para 

produzir o vapor consumido na fábrica, no sentido de reduzir a emissão de poluentes para a 

atmosfera e de reduzir custos com a energia consumida e também a implementação de outras 

medidas que permitam racionalizar os 

25-05-2020 01-10-2020 30-04-2022 9304-003
Câmara de 

Lobos
810 638,83 255 000,00 FEDER 31,00%

Eficiência energética e projetos de 

demonstração nas PME e medidas 

de apoio

M1420-04-1102-FEDER-000004

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

02 - Eficiência energética nas empresas 511008872
M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE 

TURISMO DA MADEIRA S.A.

Pestana Torre Bela & Eficiência 

Energética

O projeto consiste na criação de uma unidade hoteleira, destinada a um segmento de mercado 

em especial: cliente jovem, altamente interessado na vida social fora do hotel (desta forma 

promovendo fortemente a economia local – concelho de Câmara de Lobos), um cliente movido 

pelos formatos virtuais de comunicação e assim diferente do mercado tradicional de hotelaria da 

R.A.M.

25-05-2020 16-09-2019 31-03-2022 9004-531
Câmara de 

Lobos
499 732,96 254 863,81 FEDER 51,00%

Eficiência energética e projetos de 

demonstração nas PME e medidas 

de apoio

M1420-04-1102-FEDER-000013

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

02 - Eficiência energética nas empresas 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Alargamento das capacidades da 

empresa, com a implementação de 

novos serviços e a adoção de medidas 

de eficiência energética e utilização de 

energias renováveis.

O hotel pretende oferecer novos serviços ao seu cliente, nomeadamente ao nível do restaurante, 

com novos espaços e novas ofertas, e zonas de laser definidas tais como: SPA, ginásio indoor e 

outdoor e parque de diversões e que irão complementar o serviço já existente.Estão ainda 

previstos investimentos na área da eficiencia energética e utilização de energias renováveis.

25-05-2020 17-02-2020 16-02-2022 9004-541 Santa Cruz 737 971,24 255 000,00 FEDER 35,00%

Eficiência energética e projetos de 

demonstração nas PME e medidas 

de apoio
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M1420-04-1102-FEDER-000015

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

02 - Eficiência energética nas empresas 

II
511279795 IMPRINEWS - EMPRESA GRÁFICA, LDA

Evolução tecnológica dos 

equipamentos de produção para 

obtenção de maior eficiência 

energética

Instalação de motores mais eficientes quer ao nível da produção quer ao nível energético na 

máquina principal de impressão da empresa com o objetivo de prolongar o seu período de vida e 

reduzir o risco de ocorrência de avarias graves e paragens forçadas na produção

30-03-2022 01-02-2022 30-04-2023 9054-514 Santa Cruz 161 001,49 82 110,76 FEDER 51,00%

Eficiência energética e projetos de 

demonstração nas PME e medidas 

de apoio

M1420-04-1102-FEDER-000017

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

02 - Eficiência energética nas empresas 

II
514008547

QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL LDA

QSJ - Empreendimentos Turisticos, 

Unip,Lda compromete-se a investir em 

eficiência energética e utilização de 

energias renováveis. Apoiar a transição 

para economia de baixo teor de 

carbono.

A empresa QSJ através de um investimento que ronda os 377 mil euros candidata-se a um 

programa de incentivos VALORIZAR 2020  no eixo prioritario 4 "apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em todos os sectores", onde se enquadra no objetivo 

especifico " 4.b.1 "Apoiar a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de 

energias renováveis nas empresas" de forma 

30-03-2022 24-05-2022 30-04-2023 9000-177 Funchal 375 549,14 191 530,06 FEDER 51,00%

Eficiência energética e projetos de 

demonstração nas PME e medidas 

de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000001

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Instrumentos Financeiros - RU -  

Eficiência energética nas habitações
600086739

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 

INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A 

REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 

URBANAS

Instrumento Financeiro Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (OT4 PI 4.c 

Energia)

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020) para 

apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na habitação, 

congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de intermediários financeiros, 

com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com condições mais favoráveis face às 

atualmente existentes no mercado.

20-07-2016 23-07-2015 31-12-2023 1099-019 Funchal 35 485,32 15 330,38 FEDER 43,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000002

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética no 

Empreendimento de Habitação Social 

Romeiras I

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, deverá ser objeto 

de uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções 

preconizadas. Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma 

melhoria significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações.

25-03-2019 27-11-2018 30-11-2023 9064-506 Funchal 965 224,83 823 259,31 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000003

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética no 

Empreendimento de Habitação Social 

Romeiras II

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, deverá ser objeto 

de uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções 

preconizadas. Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma 

melhoria significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações.

25-03-2019 27-11-2018 30-11-2023 9064-506 Funchal 668 706,09 570 321,68 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000004

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética no 

Empreendimento de Habitação Social 

Casais D`Além 

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, deverá ser objeto 

de uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções 

preconizadas. Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma 

melhoria significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações.

25-03-2019 14-12-2018 31-12-2022 9064-506 Santa Cruz 313 213,92 266 231,83 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000005

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Promoção da eficiência energética em 

habitações sociais

Prevê-se a implementação de medidas passivas de protecção solar, isolamento térmico de 

fachadas, substituição de vãos envidraçados, sistemas de aquecimento e de águas quentes 

eficientes com energias renováveis e iluminação eficiente nos espaços comuns.A operação terá 

benefícios transversais, conduzindo à redinamização económica, na sustentabilidade, menor 

dependência dos combustíveis fosseis.

13-06-2019 18-02-2019 30-06-2023 9000-000 Funchal 2 010 350,45 1 708 797,88 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000006

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos edífícios de 

habitação social do Conjunto 

Habitacional da Achada

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores.

13-06-2019 11-03-2019 31-08-2023 9064-506
Câmara de 

Lobos
173 555,29 147 522,00 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000007

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos edífícios de 

habitação social do Conjunto 

Habitacional das Balseiras

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores

13-06-2019 11-03-2019 30-07-2023 9064-506
Câmara de 

Lobos
68 322,28 58 073,94 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000008

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos edífícios de 

habitação social do Conjunto 

Habitacional das Figueirinhas

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores

13-06-2019 11-03-2019 20-12-2023 9064-506 Santa Cruz 419 521,30 356 593,11 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000009

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos edífícios de 

habitação social do Conjunto 

Habitacional do Jardim da Serra

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores.

13-06-2019 11-03-2019 30-09-2023 9064-506
Câmara de 

Lobos
182 660,07 155 261,06 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

100/738
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M1420-04-1204-FEDER-000011

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos Blocos F e L 

do Conjunto Habitacional de Santo 

Amaro

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores.

13-06-2019 14-12-2018 20-12-2023 9064-506 Funchal 494 740,75 420 529,64 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1204-FEDER-000012

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

04 - Eficiência energética nas 

habitações - habitação social
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Eficiência Energética nos edífícios de 

habitação social do Conjunto 

Habitacional do Seixal

A componente edificada, ao nível das envolventes opacas e vãos envidraçados, será objeto de 

uma efetiva reabilitação térmica, conferindo qualidade e durabilidade às soluções preconizadas. 

Da intervenção, resultará um incremento na classe de eficiência energética e uma melhoria 

significativa da eficácia e do conforto térmico das habitações, traduzindo-se em poupanças 

diretas para os moradores.

13-06-2019 14-12-2018 30-09-2023 9064-506 Porto Moniz 148 985,41 126 637,60 FEDER 85,00%

Renovação do parque habitacional 

existente no plano da eficiência 

energética, projetos de 

demonstração e medidas de apoio

M1420-04-1406-FEDER-000001

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

06 - Mobilidade urbana sustentável 511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Plano Mobilidade Urbana Sustentável 

do Funchal

O PAMUS deverá contribuir para garantir níveis adequados de acessibilidade oferecida pelo 

sistema de transportes a todos os cidadãos, estabelecer uma configuração eficiente do sistema de 

acessibilidades, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pela redução dos impactes negativos 

(sociais, ambientais e económicos) da mobilidade, criar boas condições para os modos não 

motorizados, entre outros.

21-11-2017 23-02-2016 31-12-2017 9000-000 Funchal 91 500,00 77 775,00 FEDER 85,00%

Infraestruturas e promoção de 

transportes urbanos limpos 

(incluindo equipamento e 

material circulante)

M1420-04-1406-FEDER-000002

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

06 - Mobilidade urbana sustentável 671001310 SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável da Região Autónoma da 

Madeira - PAMUS RAM

A elaboração do PAMUS RAM tem 1 caracter estratégico e integrador de todo o território da RAM, 

está vinculada a 1 estratégia de médio/longo prazo para o desenvolvimento de infraestruturas e 

serviços de transporte e mobilidade na RAM. Tem como objetivo primordial melhorar as 

acessibilidades de todo o território, proporcionar mobilidade e transportes sustentáveis de alta 

qualidade, que promovam a co

10-08-2018 18-08-2018 15-04-2019 9004-527 Calheta 68 320,00 58 072,00 FEDER 85,00%

Infraestruturas e promoção de 

transportes urbanos limpos 

(incluindo equipamento e 

material circulante)

M1420-04-1406-FEDER-000009

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

06 - Mobilidade Urbana - Investimentos 

(Infraestruturas e equipamentos)
511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Revitalização do Eixo Vital Central 

Pedonal

A operação inclui empreitadas de remodelação urbanística na Rua Fernão de Ornelas, Largo do 

Phelps e parte da Rua do Carmo. Complementarmente, a consolidação do corredor pedonal 

reúne também intervenções na Praça do Município e Rua das Pretas e ainda uma componente de 

divulgação e comunicação das várias medidas implementadas pelo Município. 

21-12-2018 30-09-2018 30-09-2023 9000-000 Funchal 705 284,27 599 491,63 FEDER 85,00% Ciclovias e vias pedonais

M1420-04-1406-FEDER-000010

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

06 - Mobilidade Urbana - Investimentos 

(Infraestruturas e equipamentos)
511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Potenciação da Mobilidade Eléctrica 

Através da Introdução de Rede de 

Carregamento para Veículos 100% 

Eléctricos

Desta forma, a rede de carregamento para veículos 100% eléctricos visam fomentar a utilização da 

mobilidade eléctrica e por conseguinte reverter ospadrões de distribuição modal para os 

designados modos menos poluentes nas áreas supramencionadas.

21-12-2018 22-11-2019 31-10-2020 9000-000 Funchal 90 401,09 76 840,93 FEDER 85,00%

Infraestruturas e promoção de 

transportes urbanos limpos 

(incluindo equipamento e 

material circulante)

M1420-04-1406-FEDER-000012

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

06 - Mobilidade Urbana - Investimentos 

(Infraestruturas e equipamentos)
511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Consolidação da Rede Ciclável e 

Promoção da Intermodalidade no Eixo 

Vital Poente

A operação inclui o reforço da rede ciclável no eixo vital poente do Funchal na Estrada 

Monumental através da expansão da ciclovia, potenciando assim a intermodalidade e a 

descarbonização.

21-12-2018 15-11-2018 31-12-2021 9000-000 Funchal 957 352,93 813 750,00 FEDER 85,00% Ciclovias e vias pedonais

M1420-04-1407-FEDER-000001

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

07 - Eficiência energética nos 

transportes públicos
511026340

HORÁRIOS DO FUNCHAL - 

TRANSPORTES PÚBLICOS S.A.

MUSA – Mobilidade Urbana 

Sustentável e Acessível

Através do MUSA serão adquiridos 5 miniautocarros elétricos e 30 autocarros EURO VI. O MUSA 

permitirá uma redução dos consumos dos recursos naturais primários graças à melhor eficiência e 

atratividade da frota de transporte público. A possibilidade de transporte de cadeiras de rodas e 

piso rebaixado à entrada garantirá maior acessibilidade da população.

06-11-2019 01-07-2019 31-05-2021 9020-242 Funchal 7 907 700,00 3 953 850,00 FEDER 50,00%

Infraestruturas e promoção de 

transportes urbanos limpos 

(incluindo equipamento e 

material circulante)

M1420-04-1407-FEDER-000003

04 - Apoiar a transição para uma 

economia de baixo teor de carbono em 

todos os setores

07 - Eficiência energética nos 

transportes públicos
511026340

HORÁRIOS DO FUNCHAL - 

TRANSPORTES PÚBLICOS S.A.

MUSA RL – Mobilidade Urbana 

Sustentável, Acessível e Resiliente

Através do MUSA RL serão adquiridos 19 autocarros EURO VI de 11 metros. A operação irá 

contribuir para a redução dos consumos dos recursos naturais primários graças à melhor 

eficiência e atratividade da frota de transporte público. Uma maior acessibilidade ao transporte 

público será também assegurada através da possibilidade de transporte de cadeiras de roda

27-04-2022 11-01-2022 31-08-2023 9020-242 Funchal 4 139 614,00 2 000 000,00 FEDER 48,00%

Infraestruturas e promoção de 

transportes urbanos limpos 

(incluindo equipamento e 

material circulante)

M1420-05-2114-FEDER-000003
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos
14 - Infraestruturas de apoio à visitação 511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Recuperação e valorização do acesso 

ao percurso natural no Parque 

Ecológico - Ponte Pisão

Sendo o turismo um sector-chave da economia da Região e uma importante âncora da estratégia 

de desenvolvimento regional, a execução do projeto da recuperação da ponte do pisão irá 

permitir o reforço da atratividade do destino Madeira e em particular do concelho do Funchal 

(elevada procura turística pelo património natural) e a valorização da qualidade ambiental e da 

natureza.

17-02-2016 27-08-2015 30-04-2016 9000-000 Funchal 48 765,57 41 450,73 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000004
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511035233
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

SANTA CRUZ

Núcleo Museológico da Misericórdia de 

Sta. Cruz ( St. Casa Misericórdia de Sta 

Cruz)

A presente operação consiste na criação de um núcleo museológico, e restauro da capela, da 

Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.
24-03-2017 05-02-2019 30-06-2023 9100-000 Santa Cruz 431 101,90 366 436,62 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais
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M1420-05-2114-FEDER-000007
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos
14 - Promoção do património cultural 511118414

ASSOCIAÇÃO DE BANDAS 

FILARMÓNICAS DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA

Projeto de organização, recuperação e 

divulgação do Património das Bandas 

Filarmónicas - Filarmónicas na Web

Recuperar e documentar o património artístico das Bandas Filarmónicas e da região, de forma a 

não se perder todo o espólio feito/conquistado ao longo dos anos.
21-11-2016 17-02-2017 31-12-2018 9000-082 Funchal 179 428,74 152 514,43 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000009
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA

Recuperação das Capelas da Igreja 

Matriz de Machico

1º Estudo “ANÁLISE DAS DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE 

CONSOLIDAÇÃO”2º Obra de “RECUPERAÇÃO DAS ABÓBADAS DAS CAPELAS DO ESPÍRITO SANTO E 

DE SÃO JOÃO, DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - IGREJA MATRIZ DE MACHICO”3º 

Produção de material de DIVULGAÇÃO

17-04-2017 19-02-2016 31-12-2018 9004-519 Machico 179 312,57 152 415,69 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000010
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos
14 - Infraestruturas de apoio à visitação 600086968

INSTITUTO DAS FLORESTAS E 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA IP-RAM

Requalificação dos Parques das 

Queimadas e do Ribeiro Frio

Do projeto constarão cinco componentes, a saber: Componente 1 - Empreitada Requalificação 

dos Parques Florestais das Queimadas e Ribeiro Frio - Componente 2 - 

Sinalética/Painéis/Publicidade - Componente 3 - Birdwatching - Aquisição Binóculos - 

Componente 4 - Birdwatching - Aquisição Guias de Aves - Componente 5 - Instalações 

Sanitárias_Construção Modular.

14-11-2016 30-11-2016 01-03-2019 9054-505 Santana 565 788,92 480 920,58 FEDER 85,00%

Desenvolvimento e promoção do 

potencial turístico das zonas 

naturais

M1420-05-2114-FEDER-000012
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA
Museu de Arqueologia da Madeira

Este projeto prevê as seguintes fases: 1.Beneficiação do largo do Pelourinho e conservação e 

restauro das ruínas do Forte de S. Filipe;2.Criação da galeria de visita das ruínas do Forte de S. 

Filipe;3. Instalação do Laboratório de Arqueologia na Fortaleza de Santiago e adaptação de 

edificio que Museu de Arqueologia;4.Comunicação e marketing referente ao novo Museu de 

Arqueologia (Sítio Arqueológico do Pelourinho e Fortaleza de Santiago).

28-02-2018 01-10-2015 30-06-2023 9004-519 Funchal 1 468 274,54 1 249 986,89 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000014
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511137753

APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS 

PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA S.A.

Requalificação e Reabilitação do Cais da 

Ponta do Sol

Resumo das componentes da reabilitação do cais:• Projeto técnico, com as medidas que 

garantam à segurança dos utentes, reabilitação estrutural e não estrutural do cais, estudo para 

contenção da arriba situada no acesso ao cais e estudo geológico do afloramento rochoso situado 

a sul do cais.• Empreitada para execução dos trabalhos designados no Projeto Técnico;• 

Fiscalização da empreitada.

21-12-2017 12-10-2017 31-12-2019 9004-518 Ponta do Sol 712 697,80 605 793,13 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000015
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL Requalificação do Cais do Carvão

A qualificação e a valorização de um património histórico-urbano como o Cais do Carvão é uma 

acção fundamental de regeneração e revitalização urbana. Vem por um lado proteger e fomentar 

o desenvolvimento do património cultural e natural e por outro lado desempenha um papel de 

relevo na competitividade e atractividade da cidade do Funchal e por se localizar na área urbano-

turística da cidade.

22-02-2018 01-06-2018 07-06-2019 9000-000 Funchal 323 237,17 274 751,58 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000016
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA
Museu de Fotografia da Madeira

Este projeto prevê as seguintes fases: 1º Instalação de uma área de conservação e reservas no 

ABM;2º Conservação e restauro do espólio fotográfico e não fotográfico;3º Aquisição de coleções 

de antigos fotógrafos e casas de fotografia;4º Museologia do museu da fotografia no antigo 

estudio vicente’s;5º Divulgação.

20-03-2018 15-06-2016 31-12-2021 9004-519 Funchal 473 320,82 405 371,83 FEDER 86,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000017
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511217315 MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Remodelação do Museu História 

Natural do Funchal 

O projecto enquadra-se perfeitamente nas actuais orientações de política pública, 

nomeadamente nos domínios da conservação do património histórico, cultural e natural, tendo 

como objectivo responder às necessidades de uma população cada vez mais exigente, no sentido 

de afirmar a qualidade e singularidade dos conteúdos que diferenciam uma região.

07-02-2018 03-04-2019 30-06-2021 9000-000 Funchal 786 277,80 668 336,13 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000018
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA

Reabilitação e restauro do Convento de 

Santa Clara

Este projeto prevê as seguintes fases: 1.Beneficiação global da Igreja e Convento de Santa Clara, 

nomeadamente no que diz respeito aos elementos construtivos e arquitetónicos dos edifícios e 

espaços integrados no novo circuito de visita;2.Conservação e restauro do património artístico, 

móvel e integrado, designadamente pintura, talha, escultura e azulejaria;4. Divulgação, através da 

produção de um guia bilingue.

05-02-2019 10-05-2016 31-05-2023 9004-519 Funchal 2 299 797,20 2 100 464,78 FEDER 91,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000019
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511236425 MUNICÍPIO DO PORTO SANTO

Recuperação e Requalificação de 

Fontenários, Moinhos de Vento e 

Ecoteca do Porto Santo

Os projeto prevê as seguintes fases: • Estudos e projetos para as intervenções previstas;• 

Empreitada de recuperação e requalificação dos Moinhos de Vento, Fontanários e Ecoteca - Casa 

do Conde; e• Divulgação

25-05-2020 05-09-2018 31-03-2023 9400-001 Porto Santo 340 840,63 289 714,54 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000020
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos
14 - Infraestruturas de apoio à visitação 600086968

INSTITUTO DAS FLORESTAS E 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA IP-RAM

Requalificação do Jardim Botânico da 

Madeira Eng.º Rui Vieira

O JBM, emblemático e representativo da biodiversidade da ilha da Madeira e demais áreas do 

Globo, apresentando uma média de 350 mil visitantes/ano, prevê realizar investimentos em 3 

componentes: 1-Elaboração de Projeto Técnico; 2- Empreitada de construção e 3-Aquisição de 

viatura elétrica.

06-08-2019 27-12-2018 31-12-2022 9054-505 Funchal 871 214,57 816 132,48 FEDER 94,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

102/738
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M1420-05-2114-FEDER-000022
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511200889

SDNM - SOCIEDADE DE 

DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA 

MADEIRA S.A.

Reconversão do Parque Temático da 

Madeira

O projeto de Reconversão do Parque Temático da Madeira pretende Valorizar a Identidade 

Madeirense através da construção de um aldeamento com 4 Casas Típicas de Santana,1 casa 

típica de São Jorge, 1 Moinho do Porto Santo, Criação de Rotas e recriação de Profissões 

Tradicionais.Pretendemos ainda, Revitalizar os Pavilhões através da  Introdução  de Novas 

Atrações e  Conteúdos.Delineamos uma Estra

20-05-2019 23-04-2018 31-12-2021 9004-527 Santana 1 268 269,53 1 078 029,10 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000023
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA

Conservação e Restauro dos tetos 

Mudéjares da Sé do Funchal

Este projeto prevê as seguintes fases (4): 1º CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS TETOS MUDÉJARES 

DA SÉ DO FUNCHAL;2º VIAGENS E ESTADIAS;3º REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÁO DA IGREJA; 4º 

DIVULGAÇÃO. 

10-05-2019 30-05-2018 30-06-2023 9004-519 Funchal 1 161 228,00 1 099 631,02 FEDER 95,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000024
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos
14 - Promoção do património cultural 671000527

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA

Comemorações dos 600 Anos do 

Descobrimento do Arquipélago da 

Madeira

Projetos de animação e programação cultural: exposições, concertos, festivais, ciclos de música 

diferenciados e eventos com potencial de captação de fluxos turísticos enquadrados numa 

estratégia de promoção turísticaEncomendas Artísticas e Intervenções marcantes no espaço 

público ao nível de arte pública e criação contemporânea 2018-2020;Aumento da notoriedade do 

destino Madeira.

23-09-2019 17-01-2018 31-12-2021 9004-519 Funchal 2 182 890,89 1 795 269,50 FEDER 82,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000025
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511270305
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E 

DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.

Centro de Interpretação do Bordado 

Madeira

O Bordado da Madeira constitui uma herança de grande valor cultural que importa preservar, 

destacar e promover no meio social, cultural, económico e turístico da RAM.Revela-se 

fundamental a criação do Centro de Interpretação do Bordado Madeira, que com a conjugação, 

edificado/setor do Bordado da Madeira contribuirá para a salvaguarda destes testemunhos da 

história, sociedade e economia da RAM, contribuindo para uma maior dinâmica de envolvimento 

dos madeirenses na área da cultura, bem como será um reforço da oferta cultural para os turistas 

que nos visitam, valorizando a experiência do Destino Madeira.

17-03-2021 18-12-2019 30-06-2023 9050-020 Funchal 912 627,45 775 733,33 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000026
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

511244681 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Beneficiação e Requalificação da 

Quinta do Revoredo | Casa da Cultura 

de Santa Cruz

A cultura e a criatividade devem ser assumidas como fatores decisivos do desenvolvimento da 

Região Autónoma da Madeira, garantindo a preservação do património cultural, quer na ótica da 

criação direta de atividades económicas inovadoras e portadoras de conhecimento, quer 

enquanto dimensões fundamentais da formação de ambientes criativos, plurais e dinâmicos. A 

Quinta do Revoredo sempre manteve u

19-02-2021 01-04-2019 12-12-2022 9100-157 Santa Cruz 381 490,20 330 918,12 FEDER 87,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2114-FEDER-000027
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

14 - Reabilitação, novas infraestruturas 

e ações de promoção de bens histórico-

culturais e áreas naturais

671000527
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA

Museu do Romantismo - Quinta do 

Monte

A recuperação do imóvel irá garantir a durabilidade do património cultural, único e autêntico, e 

contribuir para a divulgação da nossa história com um passado rico e diversificado. Ao intervir 

sobre os bens culturais, cumprimos o nosso dever de legar o património histórico, arquitetónico e 

artístico às gerações futuras, dando assim a conhecer as técnicas, os materiais e a vivência de 

outras épocas

21-12-2021 01-04-2021 30-06-2023 9004-519 Funchal 3 795 000,58 3 225 750,49 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2316-FEDER-000001
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

16 - Instrumentos Financeiros - RU -  

Promover a qualidade ambiental e 

urbanística das cidades

600086739

ESTRUTURA DE GESTÃO DO IFRRU 2020 

INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A 

REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 

URBANAS

Instrumento Financeiro Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (OT 6 PI 6.e 

Reab. urbana)

A presente operação visa a implementação de um instrumento financeiro (IFRRU 2020) para 

apoiar ações de reabilitação urbana complementadas com eficiência energética na habitação, 

congregando FEEI, fundos provenientes de outros financiadores e de intermediários financeiros, 

com o objetivo de disponibilizar produtos financeiros com condições mais favoráveis face às 

atualmente existentes no mercado.

20-07-2016 23-07-2015 31-12-2023 1099-019 Funchal 3 558 090,13 1 537 167,28 FEDER 43,00%

Reabilitação de instalações 

industriais e terrenos 

contaminados

M1420-05-2316-FEDER-000003
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

16 - Regeneração das zonas urbanas 

nas frentes mar
511233620 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

RUCL - Reabilitação Urbana da Cidade 

de Câmara de Lobos | Cidade 

Promenade

A operação compreende a execução das seguintes componentes: elaboração de projetos de 

arquitetura e urbanismo; levantamento topográfico; execução de infraestruturas públicas e 

equipamentos.

13-06-2019 17-08-2018 30-09-2023 9300-138
Câmara de 

Lobos
4 301 796,88 3 656 527,34 FEDER 85,00%

Reabilitação de instalações 

industriais e terrenos 

contaminados

M1420-05-2316-FEDER-000003
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

16 - Regeneração das zonas urbanas 

nas frentes mar
511233620 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

RUCL - Reabilitação Urbana da Cidade 

de Câmara de Lobos | Cidade 

Promenade

A operação compreende a execução das seguintes componentes: elaboração de projetos de 

arquitetura e urbanismo; levantamento topográfico; execução de infraestruturas públicas e 

equipamentos.

13-06-2019 17-08-2018 30-09-2023 9300-138
Câmara de 

Lobos
4 301 796,88 3 656 527,34 FEDER 85,00%

Proteção, desenvolvimento e 

promoção de ativos públicos 

culturais e patrimoniais

M1420-05-2316-FEDER-000004
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

16 - Reaproveitamento de espaços 

urbanos degradados para a criação de 

espaços públicos

511236417 MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA

Regeneração urbana da vila da Ribeira 

Brava, Entre a Rua Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral e o Pavilhão da Ribeira 

Brava  

Visa promover condições para que se promova a reabilitação urbana nomeadamente através da 

promoção da reabilitação dos edifícios que incumbe aos privados com a responsabilidade pública 

de qualificar e modernizar o espaço, os equipamentos e as infraestruturas das áreas urbanas a 

reabilitar.Converter as ruas em “calçadões”. Criação de espaços de estadia e vivência urbana; 

através de parques e pr

25-08-2022 08-10-2021 30-09-2023 9350-213 Ribeira Brava 2 669 157,30 2 268 783,71 FEDER 85,00%

Desenvolvimento e promoção de 

serviços públicos culturais e 

patrimoniais

M1420-05-23G2-FEDER-000001
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

G2 - Modernização e reformulação da 

Rede de Qualidade do Ar da RAM
671001299

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERACOES 

CLIMATICAS

Reformulação da Rede de Estações de 

Qualidade do Ar da Região Autónoma 

da Madeira

Esta operação visa a aquisição de diversos analisadores de qualidade do ar ambiente que 

respeitem os requisitos de desempenho dos métodos de referência estabelecidos para a 

monitorização da qualidade do ar ambiente, assegurando a rastreabilidade de todas as medições 

efetuadas no contexto da avaliação da qualidade do ar ambiente em consonância com as normas 

europeias.

15-05-2018 01-03-2018 12-11-2018 9064-506 Funchal 320 847,75 272 720,58 FEDER 85,00%
Medidas relativas à qualidade do 

ar
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M1420-05-23G2-FEDER-000002
05 - Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

G2 - Modernização e reformulação da 

Rede de Qualidade do Ar da RAM
671001299

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERACOES 

CLIMATICAS

Fornecimento e Atualização de 

Estruturas e Equipamentos da Rede de 

Monitorização da Qualidade do Ar da 

Região Autónoma da Madeira

A execução deste projeto de remodelação das estações de qualidade do ar permitirá aumentar o 

seu tempo de vida, bem como a melhoria de gestão de dados meteorológicos, garantindo a 

exatidão das medições e a conformidade com os objetivos de qualidade dos dados estabelecidos 

no Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, permitindo assegurar a rastreabilidade de todas as 

medições efetuadas.

27-04-2022 14-03-2022 09-12-2022 9064-506 Funchal 76 717,26 65 209,67 FEDER 85,00%
Medidas relativas à qualidade do 

ar

M1420-06-2756-FEDER-000002

06 - Promover Transportes 

Sustentáveis e Eliminar 

Estrangulamentos nas Redes de 

Infraestruturas

56 - Construção da Via Rápida Câmara 

de Lobos/Estreito de Câmara de Lobos
671001329

SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Construção da Via Rápida Câmara de 

Lobos / Estreito de Câmara de Lobos

A infraestrutura rodoviária, com 2,5km de extensão, inclui a execução dos seguintes trabalhos:•   

2,498 Km de plena via •   2 Túneis unidireccionais, um de 330m e outro de 390m•   5 Viadutos, 

numa extensão total de 871m•  8 Obras de arte Correntes (PI, PS, PA e PP) numa extensão 

acumulada de 360 m•  7 Restabelecimentos à rede viária existente•  3 Rotundas •  3 Arruamentos 

de ligação

27-11-2015 01-01-2014 31-12-2022 9064-506
Câmara de 

Lobos
48 486 351,54 41 213 398,81 FEDER 85,00%

Outras estradas nacionais e 

regionais (construção nova)

M1420-07-31B2-FSE-000001
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Estágios Profissionais 508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM
Estágios Profissionais

Medida ativa de emprego no combate ao desemprego jovem, cujo objetivo de reforçar as suas 

competências técnicas e pessoais, através de uma primeira experiência profissional, com vista a 

uma mais rápida integração no mercado de trabalho.

17-04-2023 01-08-2022 31-12-2023 - - 1 097 139,38 932 568,47 FSE 85,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

M1420-07-3524-FSE-000057
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 511214758

ESPAÇO DIÁLOGO - PROJECTOS DE 

FORMAÇÃO, LDA
Formação Modular

O projeto visa a melhoria das competências e das condições de empregabilidade da população 

ativa empregada, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, através do 

desenvolvimento das suas aptidões e, consequentemente, da sua adaptabilidade às exigências do 

mercado de trabalho. Resulta de uma parceria com as entidades empregadoras, os quais possuem 

mecanismos próprios facilitadores da (re)inserção e progressão profissional.

30-01-2023 03-02-2020 08-06-2023 - - 39 720,00 33 762,00 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000058
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 511275803

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA 

MADEIRA, LDA

Formação Modular

O projeto visa a melhoria das competências e das condições de empregabilidade da população 

ativa, designadamente dos empregados, incluindo os que se encontram em risco de desemprego, 

através do desenvolvimento das suas aptidões e, consequentemente, da sua adaptabilidade às 

exigências do mercado de trabalho. Esta melhoria das qualificações profissionais é feita por via da 

frequência de UFCD's.

30-01-2023 31-10-2020 30-06-2023 - - 23 175,50 19 699,18 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000059
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 511010362

APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO 

ENSINO LIVRE
Formação Modular

Desenvolver as seguintes áreas /formações: 341 – Comércio; 481 – Ciências Informáticas;A 

seleção destas áreas de formação encontra o seu fundamento em três aspetos: O Know-How, 

recursos e parcerias da APEL. Caraterização dos associados do SITAM, com o qual a a APEL 

estabeleceu uma parceria formação modular. As orientações do “Estudo Prospectivo dos Perfis 

Profissionais para o Reforço da Competitividade e Produtividade da Economia Regional.

15-02-2022 19-09-2022 30-06-2023 - - 46 902,60 39 867,21 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000064
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 511027605

ASSOCIAÇÃO REGIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NA 

MADEIRA-DTIM

Formação Modular

O Projeto tem por objetivos: melhorar as competências de empregabilidade dos ativos 

empregados, promover o emprego e consequentemente facilitar a mobilidade profissional; 

potenciar as condições de empregabilidade e contribuir para o processo de reconhecimento e  

estimular a importância das aprendizagens ao longo da vida num processo de certificação.

13-04-2021 09-11-2020 30-11-2021 - - 59 026,55 50 172,57 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000065
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 511286830

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS, 

UNIPESSOAL LDA

Formação Modular

Formar adultos é desafiante e necessário p/ uma região se desenvolver.É importante p/ o adulto 

que se forma,e p/ a economia de uma região que vê o seu recurso mais valioso (ser humano) com 

maiores saberes .Saber ser e fazer.Na RAM onde encontramos nível de escolaridade ainda 

baixo,em homens e mulheres torna-se fundamental estas formações de atualização de saberes e 

aquisição de novas competências, que dotem esta população de competências profiss.

30-01-2023 12-10-2021 30-09-2023 - - 143 996,45 122 396,98 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000071
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Formação Modular

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

veículos e comercial, designadamente, Pintor/a de Veículos e Técnico/a Comercial. Destinam-se a 

ativos desempregados e têm por objetivo principal aprofundar as competências profissionais 

destes adultos, por forma a facilitar e potenciar a sua inserção laboral. (Ler mais na Memória 

Descritiva da Operação).

03-01-2023 10-10-2022 29-09-2023 - - 151 188,78 128 510,46 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3524-FSE-000072
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação Modular 513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Formação Modular

Esta operação envolve 3 ações de formação modular - Ações Capacitar - nas áreas de Comércio, 

Marketing e Publicidade, Cuidados de Beleza, Construção Civil e Engenharia Civil; nomeadamente 

Gestão de Redes Sociais, Manicura-Pedicura e Canalizador/a. Estas ações destinam-se a ativos 

desempregados e têm por objetivo principal aprofundar as competências profissionais destes 

adultos.

03-01-2023 10-10-2022 31-07-2023 - - 227 890,58 193 706,99 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-07-3560-FSE-000003
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral
Formação-Ação - Madeira 511015356

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DO FUNCHAL-CAMARA DE 

COMERCIO E INDUSTRIA DA MADEIRA

Formação-Ação - Madeira

O projeto de intervenção em formação -consultoria ora apresentados pretende apoiar as PME da 

RAM a ultrapassar a dificuldade de competitividade e sustentabilidade que foram agravadas com 

a crise económica global . Aborda  7 áreas temáticas : Melhor Gerir nos setores de : Serviços e 

Comércio; Restauração e hotelaria e Reparação; a Transformação digital; a Cibersegurança; 

Integrar a Qualidade na Gestão; Valorização dos produtos Tradicionais.

12-04-2023 30-09-2020 31-07-2023 - - 1 509 573,61 1 283 137,57 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

104/738
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M1420-07-35D3-FSE-000001
07 - Promover o emprego e apoiar a 

mobilidade laboral

CRII – Medidas de Apoio à manutenção 

do Emprego
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

CRII – Medidas de Apoio à manutenção 

do Emprego

Com a crise desencadeada pelo COVID-19, foi necessário assegurar, por parte das autoridades 

regionais, ao abrigo do CRII - Coronavirus Response Investment Initiative, uma mobilização dos 

diversos instrumentos de apoio europeus, de forma eficiente e focada, para as diferentes etapas 

de resposta à crise.

05-04-2023 01-03-2020 31-12-2021 - - 6 994 669,43 5 945 469,02 FSE 85,00%

V01106 - Adaptação dos 

trabalhadores, das empresas e dos 

empresários à mudança

M1420-08-4229-FSE-000004
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade
671000497

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege ações 

organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação adaptados integrados no 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração máxima de 3600 horas, e outro em 

referenciais de formação não integrados no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de Formação 

Profissional, com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.

12-04-2023 07-10-2019 31-07-2023 - - 156 082,36 132 670,01 FSE 85,00%

VI01109 - Inclusão ativa, 

inclusivamente com vista a 

promover oportunidades iguais e 

a participação ativa e melhorar a 

empregabilidade

M1420-08-4229-FSE-000005
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade
671000497

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege ações 

organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação adaptados integrados no 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração máxima de 3600 horas, e outro em 

referenciais de formação não integrados no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de Formação 

Profissional, com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.

27-01-2021 14-09-2020 31-07-2023 - - 160 085,65 136 072,80 FSE 85,00%

VI01109 - Inclusão ativa, 

inclusivamente com vista a 

promover oportunidades iguais e 

a participação ativa e melhorar a 

empregabilidade

M1420-08-4229-FSE-000006
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade
671000497

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege ações 

organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação adaptados integrados no 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração máxima de 3600/3650 horas, e outro 

em referenciais de formação não integrados no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de 

Formação Profissional, com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.

07-01-2022 20-09-2021 31-07-2023 - - 124 460,00 105 791,00 FSE 85,00%

VI01109 - Inclusão ativa, 

inclusivamente com vista a 

promover oportunidades iguais e 

a participação ativa e melhorar a 

empregabilidade

M1420-08-4229-FSE-000007
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade
671000497

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Qualificação de pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege ações 

organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação adaptados integrados no 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração máxima de 3600 horas, e outro em 

referenciais de formação não integrados no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de Formação 

Profissional, com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.

29-12-2022 16-09-2022 31-07-2023 - - 60 700,00 51 595,00 FSE 85,00%

VI01109 - Inclusão ativa, 

inclusivamente com vista a 

promover oportunidades iguais e 

a participação ativa e melhorar a 

empregabilidade

M1420-08-4538-FSE-000001
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde
511033982

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

CALHETA

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde

A Operação corresponde a um programa de intervenção gratuito para a capacitação dos 

cuidadores informais. Com os seguintes objetivos:   Oferecer um serviço de intervenção social e 

de saúde aos cuidadores informais do Concelho da Calheta e Ponta do Sol, nos seus domicílios;   

Promover as competências do cuidador na assistência ao idoso no domicílio, potenciando a 

qualidade de vida dos envolvidos.

27-08-2021 05-04-2021 31-05-2023 - - 139 259,45 118 370,53 FSE 85,00%

VI01112 - Melhoria do acesso a 

serviços sustentáveis, de grande 

qualidade e a preços 

comportáveis, mormente 

cuidados de saúde e serviços 

sociais de interesse geral

M1420-08-4538-FSE-000002
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde
509085253

CAUSA SOCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde

A criação da Oficina Regional de Ajudas Técnicas – OR-AT corresponde a um serviço que irá 

permitir melhorar a qualidade de vida da população idosa e ou dependente através da utilização 

de ajudas técnicas melhoradas e requalificadas e do usufruto de um conjunto de iniciativas 

gratuitas que irão potenciar a sua autonomia e bem-estar, evitando o recurso à 

institucionalização.

28-09-2022 01-02-2021 31-03-2023 - - 238 363,20 202 608,72 FSE 85,00%

VI01112 - Melhoria do acesso a 

serviços sustentáveis, de grande 

qualidade e a preços 

comportáveis, mormente 

cuidados de saúde e serviços 

sociais de interesse geral

M1420-08-4538-FSE-000003
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde
511212330

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DA MADEIRA

Serviços e redes de intervenção social e 

de saúde

Projeto para promoção da melhoria das condições de vida  e envelhecimento ativo de idosos 

vinculados a Instituições de Solidariedade Social.
24-06-2021 19-04-2021 30-06-2023 - - 125 351,00 106 548,35 FSE 85,00%

VI01112 - Melhoria do acesso a 

serviços sustentáveis, de grande 

qualidade e a preços 

comportáveis, mormente 

cuidados de saúde e serviços 

sociais de interesse geral

M1420-08-4842-FEDER-000001
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

42 - Melhoria das infraestruturas 

sociais 
671001329

SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Centro de Apoio à Deficiência Motora

A concretização da operação envolve apenas a execução de uma empreitada, que compreende a 

realização de todos os trabalhos necessários à referida intervenção de construção do Centro de 

Apoio à Deficiência Motora.Este centro dará apoio a 400 utentes e respetivos familiares, na 

vertente de reabilitação psicossocial e terapêutica. A concretização da operação envolve apenas a 

execução de uma empreitada.

10-03-2017 01-03-2017 31-12-2018 9064-506 Funchal 5 504 601,65 4 678 911,41 FEDER 85,00%

Outras infraestruturas sociais que 

contribuam para o 

desenvolvimento regional e local

M1420-08-4842-FEDER-000002
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

42 - Melhoria das infraestruturas 

sociais 
511033982

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

CALHETA

Remodelação e Ampliação do Lar Nossa 

Senhora da Estrela

Este projeto visa a remodelação e adaptação do Lar da Nossa Senhora da Estrela e a instalação de 

novos equipamentos, de modo a dotar a infraestrutura de condições adequadas às necessidades 

atuais dos utentes e melhorar as condições de trabalho dos colaboradores.

21-07-2017 02-01-2017 31-07-2023 9370-139 Calheta 4 100 815,47 3 485 693,15 FEDER 85,00%

Outras infraestruturas sociais que 

contribuam para o 

desenvolvimento regional e local

M1420-08-4842-FEDER-000003
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

42 - Adaptação de infraestruturas e 

novos equipamentos de saúde  

relacionados com cuidados primários, 

cuidados hospitalares e novas valências 

de intervenção

511228848
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM

Aquisição e instalação de equipamento 

para o Centro do Rastreio do Cancro da 

Mama

Esta operação visa aquisição de uma unidade móvel equipada para o rastreio do cancro da mama, 

garantindo a equidade aos serviços de prevenção e deteção precoce do cancro da mama.
23-10-2017 19-07-2016 06-06-2018 9004-514 Funchal 266 548,13 226 565,91 FEDER 85,00% Infraestruturas de saúde

105/738
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M1420-08-4842-FEDER-000004
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

42 - Melhoria das infraestruturas de 

saúde
511033982

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

CALHETA

Centro de Saúde da Calheta - 

Remodelação/Ampliação 

A presente operação de remodelação/ampliação de uma estrutura de saúde existente, onde as 

valências do Centro de Saúde mantêm-se, pretende assegurar os adequados serviços de saúde 

em termos de urgências, consultas e cuidados continuados.

10-11-2017 08-05-2017 31-12-2020 9370-139 Calheta 3 853 681,24 3 275 629,05 FEDER 85,00% Infraestruturas de saúde

M1420-08-4842-FEDER-000005
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

42 - Melhoria das infraestruturas 

sociais 
511058110

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO 

BENTO DA RIBEIRA BRAVA

Investimentos em Infraestruturas 

Sociais - Unidade de Alzheimer da 

Ribeira Brava

Esta operação visa proceder à empreitada de reabilitação de edifício para requalificação em 

unidade de apoio de Alzheimer. O investimento global desta operação será de EUR 1.532.908,34 

(c/ IVA não recuperável), tendo o início da operação ocorrido em 01/01/2015 (com a aquisição do 

prédio onde ficará instalada a Unidade de Alzheimer) e com final previsto da operação em 

31/12/2020.  

14-08-2019 12-04-2016 07-01-2022 9350-213 Ribeira Brava 968 070,32 800 000,00 FEDER 83,00%

Outras infraestruturas sociais que 

contribuam para o 

desenvolvimento regional e local

M1420-08-4943-FEDER-000002
08 - Promover a inclusão social e 

combater a pobreza

43 - Ações integradas de reabilitação 

urbana com fins sociais
511035365

IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS 

DA MADEIRA EPERAM

Projeto Integrado de Reabilitação do 

Bairro da Palmeira

A intervenção projetada, com um financiamento FEDER de 85%, permitirá viabilizar a reabilitação 

do bairro social, reconhecidamente como o mais degradado física e socialmente da Região.Trata-

se duma intervenção urgente de correção e reabilitação com várias valências, que permitirá 

valorizar e requalificar a área periurbana em causa, com melhoria dos impactos a nível 

urbanístico, económico e social.

10-10-2017 29-04-2014 31-12-2021 9064-506
Câmara de 

Lobos
5 009 384,88 4 257 977,15 FEDER 85,00% Infraestruturas de habitação

M1420-09-5368-FSE-000002

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Cursos TeSP 680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA Cursos TeSP

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo  “Investir em 

Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma melhoria e 

aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica de competências nas 

áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM para o período 2014-2020.

15-06-2018 03-10-2016 31-07-2018 - - 455 322,62 282 459,83 FSE 85,00%

VII01116 - Melhoria da qualidade, 

da eficiência e do acesso ao 

ensino superior e equivalente, 

com vista a aumentar os níveis de 

participação e de habilitações, 

particularmente para pessoas 

desfavorecidas

M1420-09-5368-FSE-000009

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Cursos TeSP 680041982 UNIVERSIDADE DA MADEIRA Cursos TeSP

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo  “Investir em 

Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma melhoria e 

aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica de competências nas 

áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM para o período 2014-2020.

05-05-2022 06-10-2021 29-09-2023 - - 1 216 137,67 709 494,22 FSE 85,00%

VII01116 - Melhoria da qualidade, 

da eficiência e do acesso ao 

ensino superior e equivalente, 

com vista a aumentar os níveis de 

participação e de habilitações, 

particularmente para pessoas 

desfavorecidas

M1420-09-5369-FSE-000002

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Programas de Doutoramento e Bolsas 

de Pós-doutoramento
511256000

ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA 

INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO

Programas de Doutoramento e Bolsas 

de Pós-doutoramento

A  Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação pretende  

expandir e a manter uma vigorosa e robusta cultura de investigação, ensino (formação pós-

graduada assente em programas doutorais, bolsas de doutoramento e bolsas de pós-

doutoramento),desenvolvimento tecnológico e de partilha de recursos, ativamente envolvida na 

produção e disseminação do conhecimento, assente nas colaborações nacionais e internacionais.

10-11-2020 01-09-2019 31-12-2023 - - 2 613 827,86 2 221 753,68 FSE 85,00%

VII01116 - Melhoria da qualidade, 

da eficiência e do acesso ao 

ensino superior e equivalente, 

com vista a aumentar os níveis de 

participação e de habilitações, 

particularmente para pessoas 

desfavorecidas

M1420-09-5470-FSE-000025

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Centros Qualifica 511071515
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO 

COLOMBO
Centros Qualifica

O Centro Qualifica da EPCC foi autorizado, pela ANQEP,  nos termos previsto do artigo nº 28 da  

pelo Despacho n.º1971/2017.Tem como função:apoiar os candidatos na identificação de 

respostas educativas e formativas adequadas ao seu perfil tendo  em conta as necessidades do 

mercado de trabalho e desenvolver processos de reconhecimento, validação e certificação de 

competêncitências (RVCC) de âmbito escolar.

17-01-2023 01-01-2021 31-12-2023 - - 110 124,00 93 605,40 FSE 85,00%

VII01117 - Melhoria da igualdade 

de acesso à aprendizagem ao 

longo da vida para todas as faixas 

etárias em contextos formais, não 

formais e informais, atualização 

dos conhecimentos, das aptidões 

e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de 

M1420-09-5470-FSE-000026

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Centros Qualifica 511050950
CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS 

E FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.
Centros Qualifica

O Centro Qualifica tem capacidade logística e humana instaladas, adequadas às necessidades de 

qualificação da população e integra-se na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, 

onde se conta com um Hotel de Aplicação. Cumpre a missão de informação, orientação e 

encaminhamento de jovens e adultospara ofertas educativas e formativas e/ou processo de RVCC 

escolar e/ou profissional (no sector de hotelaria e turismo).

17-01-2023 04-01-2021 31-08-2023 - - 96 243,50 81 806,98 FSE 85,00%

VII01117 - Melhoria da igualdade 

de acesso à aprendizagem ao 

longo da vida para todas as faixas 

etárias em contextos formais, não 

formais e informais, atualização 

dos conhecimentos, das aptidões 

e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de 

M1420-09-5470-FSE-000027

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Cursos de Aprendizagem 513884939
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Cursos de Aprendizagem

Esta operação envolve 10 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de Técnico/a de 

Logística - 3º ano, Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade – 3º ano, Esteticista - 3º 

ano, Técnico/a Auxiliar de Farmácia – 3º ano, Técnico/a de Mecatrónica - 2º ano, Técnico/a de 

Contabilidade - 2º ano, Técnico/a Comercial - 2º ano, Cabeleireiro/a - 1º ano, Técnico/a de 

Mecatrónica Automóvel - 1º ano, Técnico/a de Instalações Elétricas - 1º ano.

03-01-2023 05-09-2022 31-07-2023 - - 819 224,27 696 136,63 FSE 85,00%

VII01117 - Melhoria da igualdade 

de acesso à aprendizagem ao 

longo da vida para todas as faixas 

etárias em contextos formais, não 

formais e informais, atualização 

dos conhecimentos, das aptidões 

e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de 

M1420-09-5571-FSE-000059

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 511010362
APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO 

ENSINO LIVRE
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, com o mesmo tempo de 

formação do que pela via do secundário normal, conseguirá equivalência ao secundário completo 

e ainda terá um diploma numa área específica.

21-09-2022 05-09-2022 31-07-2023 - - 354 566,22 301 381,29 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5571-FSE-000060

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 511071515
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO 

COLOMBO
Ensino Profissional

Escola Profissional Cristóvão Colombo é financiada pelo Fundo Social Europeu. Ministra cursos 

profissionais de dupla certificação de nível 4. Ao longo dos 27 anos de existência, tem contribuído 

para o aumento da qualificação dos jovens da RAM e respetiva inserção no mercado de trabalho 

A aposta nas novas tecnologias é um dos objetivos estratégicos. A EPCC desenvolve uma 

importante atividade no âmbito da formação profissional  de jovens.

21-09-2022 12-09-2022 31-07-2023 - - 1 215 528,00 1 033 198,80 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

106/738
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M1420-09-5571-FSE-000061

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 511150288 ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA Ensino Profissional

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por imprevisibilidades, a 

EPA, atenta à evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da UE para as RUP no horizonte 

2030, assume o desafio de continuar a acompanhar as tendências e exigências de mercado 

apostando na oferta de percursos qualificantes que permitam a dupla certificação e o 

desenvolvimento de uma formação pessoal e profissional média avançada e especializada.

21-09-2022 12-09-2022 20-07-2023 - - 970 507,39 823 996,28 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5571-FSE-000062

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 511050950
CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS 

E FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.
Ensino Profissional

Uma das atribuições da EPHTM é o ensino profissional. O Turismo é um setor estratégico da 

economia da RAM. O atual projeto visa conjugar as áreas habituais de formação neste domínio, 

nomeadamente: Cozinha/Pastelaria; Restaurante/Bar; e Turismo, promovendo a formação 

profissional qualificada, aumentando a escolaridade e competências dos profissionais do ramo e 

contribuindo para a inovação das práticas profissionais.

21-09-2022 12-09-2022 31-08-2023 - - 2 663 971,68 2 263 440,93 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5571-FSE-000063

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 511275803

IPTL - INSTITUTO PROFISSIONAL DE 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA 

MADEIRA, LDA

Ensino Profissional

O IPTL, com vista a responder a esta necessidade identificada pelo Compromisso Madeira@2020, 

de forma a poder contribuir para uma maior qualificação técnica dos recursos humanos 

existentes na RAM, procurou desenvolver e disponibilizar uma oferta formativa para os jovens em 

diversas áreas profissionais, entre elas: a área da construção e reparação de veículos a motor e do 

desporto.

19-10-2022 12-09-2022 31-07-2023 - - 1 240 582,00 1 054 494,70 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5571-FSE-000064

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 671001280
CONSERVATÓRIO - ESCOLA 

PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA
Ensino Profissional

Formação profissional, no domínio nas artes do espectáculo (música, dança, teatro, multimédia e 

animação 2,3D), com dupla certificação. Objetivo: proporcionar formação credível e qualificada na 

área das artes performativas, garantindo uma formação artística de qualidade para colmatar as 

necessidades da RAM.A educação artística, de nível pré-universitário, é uma mais-valia pois 

permite desenvolver competências criativas, pessoais e profissionais.

21-09-2022 06-09-2022 31-07-2023 - - 1 038 256,75 881 933,99 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5571-FSE-000065

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

Ensino Profissional 513884939
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Ensino Profissional

Estes cursos visam proporcionar aos/às formandos/as uma formação profissional inicial e 

aprendizagens diversificadas de modo a poderem 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. Pretende-se assim 

candidatar 16 Cursos Profissionais, de nível 4.

03-01-2023 15-09-2022 31-07-2023 - - 1 706 575,26 1 447 732,97 FSE 85,00%

VII01118 - Melhoria da relevância 

dos sistemas do ensino e 

formação para o mercado de 

trabalho, facilitar a transição da 

educação para o trabalho e 

reforçar os sistemas de ensino e 

formação profissionais e respetiva 

qualidade, inclusive através de 

M1420-09-5673-FEDER-000001

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

73 - Modernização e reabilitação de 

edifícios escolares do ensino básico e 

secundário e formação profissional

671001329
SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Escola Básica e Secundária Francisco 

Freitas Branco - Porto Santo

Atualmente existe a necessidade de executar obras de recuperação, remodelação e ampliação por 

forma a cumprir com a legislação atual, expressivamente mais exigente. O projeto de reabilitação 

da Escola Básica e Secundária do Porto Santo, tem em consideração uma grande valorização ao 

nível da construção sustentável, por intermédio da aplicação de soluções e técnicas eficientes.

18-09-2017 12-09-2016 23-11-2021 9064-506 Porto Santo 6 282 934,43 5 348 221,10 FEDER 85,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino escolar (ensino básico e 

secundário)

M1420-09-5673-FEDER-000002

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

73 - Modernização e reabilitação de 

edifícios escolares do ensino básico e 

secundário e formação profissional

671001329
SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Escola Básica e Secundária Padre 

Manuel Alvares - Ribeira Brava

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares – Ribeira Brava, foi construída há algumas 

décadas. Atualmente existe a necessidade de executar a construção de uma nova escola, por 

forma a cumprir com a legislação atual, expressivamente mais exigente. 

19-09-2017 13-09-2016 30-06-2022 9064-506 Ribeira Brava 8 454 470,53 7 646 956,58 FEDER 90,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino escolar (ensino básico e 

secundário)

M1420-09-5673-FEDER-000003

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

73 - Infra. Ensino Básico e Secundário - 

Equipamentos para a área 

profissionalizante, nas escolas básicas e 

secundárias

671000497
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Equipamento Escolar

Procuram-se mais valias educativas para todos os alunos nas Escolas da Região e a redução dos 

índices de Saída Precoce do Sistema Educativo/Formação
08-07-2020 02-01-2018 31-12-2022 9000-069 Funchal 952 941,18 892 678,58 FEDER 94,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino escolar (ensino básico e 

secundário)

M1420-09-5673-FEDER-000004

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

73 - Modernização e reabilitação de 

edifícios escolares do ensino básico e 

secundário e formação profissional

671001329
SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do 

Estreito de Câmara de Lobos – Obras 

de Modernização e Requalificação   

Intervenção ao nível da modernização e reabilitação da escola existente, visando melhorar a 

qualidade da infraestrutura de ensino em matérias de segurança e funcionalidade com a aplicação 

de materiais e técnicas de reabilitação mais actuais e seguras.  

03-09-2019 01-08-2019 31-12-2020 9064-506
Câmara de 

Lobos
1 082 140,00 919 819,00 FEDER 85,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino escolar (ensino básico e 

secundário)

M1420-09-5673-FEDER-000005

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

73 - Modernização e reabilitação de 

edifícios escolares do ensino básico e 

secundário e formação profissional

671001329
SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Execução de Coberturas em vários 

Polidesportivos de Escolas Básicas 

Consiste numa intervenção de modernização/requalificação dos campos polidesportivos das EB1 

Caniço ; EB23 de Santo António – Funchal e EB23 S. Roque – Funchal, nomeadamente com a  

colocação de coberturas e pavimentos, permitindo melhorar o serviço de educação atualmente 

prestado, em termos de conforto; segurança e desempenho da prática desportiva escolar, 

promovendo a atratividade da escola.

09-06-2020 29-09-2020 15-06-2021 9064-506 Funchal 819 840,00 730 366,78 FEDER 89,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino escolar (ensino básico e 

secundário)

M1420-09-5675-FEDER-000001

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

75 - Equipamentos de oficinas de 

centros de formação 
513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM

ITUR - Infraestruturas de 

telecomunicações

As componentes desta operação caracterizam-se do seguinte modo: - Empreitada com vista à 

adequação do Espaço Formativo às condições determinadas pela ANACOM;- Aquisição dos 

equipamentos para a rede ITUR, designadamente receção e amplificação de canais terrestres, 

redes de distribuição exterior e rede exterior de fibra ótica.

20-06-2016 26-10-2015 29-04-2016 9020-148 Funchal 37 381,42 31 774,21 FEDER 85,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino e formação profissional e a 

educação de adultos
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M1420-09-5675-FEDER-000002

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

75 - Equipamentos de oficinas de 

centros de formação 
513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM

Adaptação de uma oficina do IQ, IP-

RAM - Áreas formativas de Energias 

Renováveis, Frio e Climatização

Com  esta operação, o IQ, IP-RAM  irá superar uma lacuna existente na RAM em termos de 

espaços formativos nas áreas de Energias Renováveis e Frio e Climatização contribuindo assim 

para a formação de Técnicos em diversos perfis profissionais, contribuindo assim para tornar as 

empresas destas áreas na RAM mais competitivas e certificadas para a prestação destes serviços. 

19-09-2017 31-10-2017 28-12-2018 9020-148 Funchal 309 023,42 262 669,91 FEDER 85,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino e formação profissional e a 

educação de adultos

M1420-09-5675-FEDER-000003

09 - Investir em competências, 

educação e aprendizagem ao longo da 

vida

75 - Equipamentos de oficinas de 

centros de formação 
513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM

Requalificação da Oficina de 

Mecatrónica do Instituto para a 

Qualificação, IP-RAM - Laboratório 

Indústria 4.0

Com a concretização deste projeto, adaptação e apetrechamento de um espaço, designado por 

“Laboratório Indústria 4.0”, o IQ, IP-RAM, passa a reunir os requisitos técnicos e de 

infraestruturas necessárias para ministrar as UFCD’s constantes dos referenciais de formação 

disponíveis no CNQ para as saídas profissionais de Técnico de Mecatrónica, de Eletrónica, 

Automação e Comando (nível 4).

09-04-2021 30-11-2021 31-12-2022 9020-148 Funchal 996 740,00 859 445,17 FEDER 86,00%

Infraestruturas educativas para o 

ensino e formação profissional e a 

educação de adultos

M1420-10-5763-FSE-000009
10 - Reforçar a capacidade institucional 

e a eficiência da Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública
511228848

SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM

Formação Profissional para a 

Administração Pública

Atividade formativa orientada para a promoção e/ou reforço das competências concetuais, 

técnicas e relacionais dos profissionais do SESARAM, E.P.E. Numa política de promoção e 

valorização dos recursos humanos, potenciando e estimulando o desenvolvimento individual e 

criando sinergias que aumentem a motivação, a criatividade e os conhecimentos, no sentido de 

uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos.

12-04-2023 09-10-2019 30-12-2022 - - 247 515,30 210 388,01 FSE 85,00%

VIII01119 - Investimento na 

capacidade institucional e na 

eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a nível 

nacional, regional e local, tendo 

em vista a realização de reformas, 

uma melhor regulamentação e 

uma boa governação

M1420-10-5763-FSE-000011
10 - Reforçar a capacidade institucional 

e a eficiência da Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública
671001299

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERACOES 

CLIMATICAS

Formação Profissional para a 

Administração Pública

O operação visa capacitar os trabalhadores da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais 

e Alterações Climáticas (SRAAC) através do desenvolvimento de um projeto de formação no qual 

esteja patente a conservação da natureza, a geoconservação, os primeiros socorros, a gestão, a 

legislação, a monitorização ambiental, a engenharia natural-sustentabilidade de taludes, as 

mudanças climáticas, as novas tecnologias e etc.

17-01-2023 15-06-2021 30-06-2023 - - 46 050,65 39 143,05 FSE 85,00%

VIII01119 - Investimento na 

capacidade institucional e na 

eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a nível 

nacional, regional e local, tendo 

em vista a realização de reformas, 

uma melhor regulamentação e 

uma boa governação

M1420-10-5763-FSE-000012
10 - Reforçar a capacidade institucional 

e a eficiência da Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública
509574513

A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA 

MADEIRA, S.A.

Formação Profissional para a 

Administração Pública

A presente Operação da "Capacitação dos Colaboradores da ARM" tem por objetivo 

fundamentalmente, a melhoria das competências e dos níveis de educação dos colaboradores da 

ARM, o aumento da eficiência, da modernização e da qualidade dos serviços públicos prestados 

de abastecimento de água potável e de rega, de gestão de águas residuais e de gestão de 

resíduos, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável na Região.

30-01-2023 05-11-2020 31-03-2023 - - 222 513,60 189 136,56 FSE 85,00%

VIII01119 - Investimento na 

capacidade institucional e na 

eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a nível 

nacional, regional e local, tendo 

em vista a realização de reformas, 

uma melhor regulamentação e 

uma boa governação

M1420-10-5763-FSE-000014
10 - Reforçar a capacidade institucional 

e a eficiência da Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública
600086968

INSTITUTO DAS FLORESTAS E 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA IP-RAM

Formação Profissional para a 

Administração Pública

Formação para dotar novos Técnicos de Espaços Verdes de conhecimentos e competências 

técnicas adequadas ao desempenho das suas funções.
17-08-2022 04-07-2022 03-02-2023 - - 34 165,46 29 040,64 FSE 85,00%

VIII01119 - Investimento na 

capacidade institucional e na 

eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a nível 

nacional, regional e local, tendo 

em vista a realização de reformas, 

uma melhor regulamentação e 

uma boa governação

M1420-10-5763-FSE-000017
10 - Reforçar a capacidade institucional 

e a eficiência da Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública
511284349

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

SAÚDE, IP-RAM

Formação Profissional para a 

Administração Pública

A principal preocupação das organizações de saúde é com os utentes e as suas necessidades e 

por isso devem ser capazes de dar uma resposta credível, através de uma organização e 

planificação adequadas às necessidades dos utentes. Neste sentido, há uma preocupação 

simultânea e adicional com o capital humano, que integra as estruturas de prestação de cuidados 

de saúde, de forma a que estes cuidados sejam seguros e de elevada qualidade.

30-01-2023 18-10-2022 16-12-2022 - - 32 092,80 27 278,88 FSE 85,00%

VIII01119 - Investimento na 

capacidade institucional e na 

eficiência das administrações e 

dos serviços públicos, a nível 

nacional, regional e local, tendo 

em vista a realização de reformas, 

uma melhor regulamentação e 

uma boa governação

M1420-11-6076-FEDER-000001
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511003960 VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da regiao

A atribuição do incentivo terá um impacto significativo na tesouraria da empresa, uma vez que 

facilitará o cumprimento das obrigações perante Bancos, Estado, Fornecedores, Pessoal, 

permitindo assim continuar o excelente trabalho que tem mantido a nível da produção 

vitivinícola e comercialização de vinhos licorosos.

18-07-2016 01-01-2014 31-01-2015 9300-076
Câmara de 

Lobos
374 430,81 47 739,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511114567 J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de regiões 

ultraperiféricos.
15-02-2016 01-01-2014 29-01-2015 9020-064 Funchal 51 838,21 6 609,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283229

CONTAS NOTÁVEIS - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ASSEGURAR E CONTRIBUIR PARA A VIABILIDADE ECONÓMICA DA EMPRESA, COM IMPLICAÇÕES 

POSITIVAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO VOLUME DE EMPREGO.
15-02-2016 01-01-2014 19-05-2016 9360-314 Funchal 42 099,00 8 051,44 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000005
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510278353 MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Destina-se a compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região 

Ultraperiférica.
15-02-2016 01-01-2014 01-07-2015 9100-079 Santa Cruz 47 272,64 12 054,52 FEDER 25,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511214774

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta a candidatura será fundamental para efeitos de apoio no âmbito de gastos 

incorridos com o normal desenvolvimento da atividade empresarial e terá impacto no 

desenvolvimento e sustentabilidade da empresa.

15-02-2016 01-01-2014 20-01-2015 9020-406 Funchal 42 763,09 5 452,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000007
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 15-02-2016 01-01-2014 31-01-2015 9400-168 Porto Santo 74 595,26 15 851,50 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Economicamente, os tempos actuais caracterizam-se pela existência de crise. Recessão esta que 

ultrapassa a Região.Constatamos existir hoje uma recessão internacional e que, também tem 

impacto negativo na economia regional: quer pelo menor número de consumidores, e 

compradores internacionais e também locais.O actual projecto passa por utilizar os meios que, 

publicamente, foram disponibiliza

15-02-2016 01-01-2014 11-04-2016 9020-076 Funchal 31 576,54 4 026,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511001002

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa por se situar numa Região Ultraperiférica. 15-02-2016 01-01-2014 28-07-2016 9000-073 Funchal 89 006,26 11 348,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da reg

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
15-02-2016 01-01-2014 31-03-2016 9000-058 Funchal 41 830,97 5 333,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e luz.Houve a 

criação de um posto de trabalho, tendo a trabalhadora menos de 35 anos (jovem).
15-02-2016 01-01-2014 30-04-2016 9360-314 Ponta do Sol 26 020,87 5 514,90 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste subsídio a empresa tornar-se-à mais capaz, que proceder em tempo útil às 

suas obrigações, quer fiscais, quer contratuais. 
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-051 Funchal 38 590,58 4 920,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta é uma empresa que surgiu em 2007, e desde então tem vindo sempre a crescer e a aumentar 

os seus postos de trabalho.Em 2007 a empresa iniciou com 6 trabalhadores e no final do ano de 

2009 já tinha 9 trabalhadores.A 31 de Dezembro de 2009, a empresa apenas tinha um 

estabelecimento estável, localizado nos Canhas, Ponta do Sol. Mas, a empresa quer crescer, e o 

que prova isso é que a empresa e

15-02-2016 01-01-2014 01-04-2016 9360-500 Ponta do Sol 204 279,96 26 045,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000014
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509525385 MULTIMADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
15-02-2016 01-01-2014 31-03-2016 9020-002 Funchal 44 542,44 5 679,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000015
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região.

. 15-02-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-012 Funchal 109 489,39 13 959,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

transportes referentes ao ano de 2014.
15-02-2016 01-01-2014 29-07-2015 9360-300 Ponta do Sol 582 030,00 85 000,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região.

Assim, a Administração está convencida de que o recebimento do incentivo será essencial para 

assegurar a viabilidade da EFEN Hotelaria, bem como a manutenção dos seus postos de trabalho. 
15-02-2016 01-01-2014 01-08-2015 9300-020

Câmara de 

Lobos
779 464,33 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000019
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região.

Compensação dos custos de salários, segurança social, rendas, electricidade, água e elaboração 

candidatura
15-02-2016 01-01-2014 30-10-2015 9020-002 Funchal 438 173,59 55 867,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511019270 FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2015, uma vez que está em fase de 

implementação, novas versões de SW e HW.Neste contexto, o projecto agora apresentado, vem 

dar uma grande ajuda, no investimento já delineado à algum tempo a esta parte.

15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-042 Funchal 682 850,70 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos de salários, segurança social, rendas, electricidade, água e elaboração 

candidatura.
15-02-2016 14-01-2014 30-07-2015 9200-127 Machico 212 607,13 33 884,26 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesa

15-02-2016 01-01-2014 17-04-2016 9300-167
Câmara de 

Lobos
368 975,43 47 044,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511220332 GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Investimento 15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-013 Funchal 69 129,12 8 813,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511175604 FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e água 

referentes ao ano de 2014.A empresa compromete-se a manter os 5 postos de trabalho.
15-02-2016 01-01-2014 30-04-2016 9350-208 Ribeira Brava 62 068,40 7 913,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 15 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza. 

15-02-2016 01-01-2014 23-02-2015 9000-055 Funchal 201 092,86 25 639,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511211120

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
15-02-2016 01-01-2014 30-07-2015 9000-219 Funchal 40 731,70 5 193,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto de acordo com os objetivos definidos no SI Funcionamento, visa a obtenção de apoio 

a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos com recursos humanos e respetivos 

encargos sociais.A empresa mantém 92 postos de trabalho

15-02-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-100 Funchal 1 476 567,26 85 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000028
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 512098620

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA 

GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

transportes referentes ao ano de 2014. Manutenção dos postos de trabalho.
15-02-2016 31-01-2014 01-04-2016 9060-291 Funchal 217 815,25 27 771,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-705 Funchal 28 147,40 3 588,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de salários brutos, custos com segurança social e custos com elaboração de 

candidatura.
16-12-2016 01-01-2014 01-04-2016 9370-249 Calheta 219 125,65 27 938,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000031
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-043 Funchal 103 470,48 13 192,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023901

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Sopronto funciona como um supermercado de bairro, que consegue cativar os seus clientes 

através de um atendimento personalizado e familiar. É de toda a importância a manutenção dos 

13 postos de trabalho existentes na empresa, e a concessão deste apoio será vital para que tal 

aconteça.

15-02-2016 01-01-2014 21-07-2016 9050-071 Funchal 175 214,05 22 339,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511007337

FRANCISCO AMARO DE 

SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9050-014 Funchal 1 086 810,38 74 934,21 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511197241

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários  e encargos para segurança social. 

15-02-2016 01-01-2014 03-05-2016 9050-291 Funchal 27 667,12 3 527,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031610 AUTO-SUOESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e água 

referentes ao ano de 2014.
15-02-2016 01-01-2014 01-04-2016 9350-000 Ribeira Brava 38 400,46 4 896,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511056869 SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

transportes referentes ao ano de 2014.A empresa irá manter 9 postos de trabalho.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2015 9360-300 Ponta do Sol 110 857,28 14 262,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510088791 NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
15-02-2016 01-01-2014 30-06-2015 9000-192 Funchal 47 908,69 8 384,02 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-064 Funchal 615 073,31 85 000,00 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511264305 QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto de acordo com os objetivos definidos no SI Funcionamento, visa a obtenção de apoio 

a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos com recursos humanos e respetivos 

encargos sociais.A empresa mantém 83 postos de trabalho

15-02-2016 01-01-2014 19-01-2015 9000-177 Funchal 1 347 613,24 85 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais.O Hotel FourViews Oásis está numa situação 

de "cruzeiro", fruto da maturidade e notoriedade do hotel e dos seus serviços.Os principais 

mercados são o Alemão, o Holandês e o Inglês.

15-02-2016 31-07-2014 30-06-2015 9004-541 Santa Cruz 1 452 087,94 85 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como principal benefício o investimento que irá ser feito ao nível informático, 

nomeadamente em HW e SW, de forma a dar uma mair resposta à gestão do negócio, com 

ferramentas actualizadas, periodicamente.

15-02-2016 01-01-2014 27-04-2016 9000-246 Funchal 74 689,05 9 522,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 30-04-2016 9060-026 Funchal 141 582,27 18 051,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510661580

WEBDREAMS - DESENVOLVIMENTO E 

CRIAÇÃO DE SOFTWARE, UNIPESSOAL 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto associado ao incentivo tem algum impacto na sustentabilidade da empresa, visto o 

mesmo financiar quinze porecento dos custos que a empersa tem durante um ano economico.
15-02-2016 01-01-2014 02-05-2016 9000-224 Funchal 32 413,52 4 132,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000045
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 186819862

BERNARDO MIGUEL MENDES DE 

FREITAS                                                                   

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

nas despesas de salários, encargos, rendas, custos de energia, agua, etc.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-014 Funchal 48 426,77 6 174,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O empreendimento começou a sua actividade no ano de 1981, com a abertura do restaurante, o 

qual, continua a dispor de grande prestígio, seguindo-se no ano de 1984, a construção dos 

primeiros 17 quartos. No ano de 1998 o empreendimento  foi  objecto de uma profunda 

ampliação/remodelação.No ano de 2013 foi incluída a actividade de cabeleireiro e a exploração 

do restaurante do parque temático.

15-02-2016 01-01-2014 30-07-2016 9230-116 Santana 235 536,72 31 797,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Previsão pretende sedimentar a sua posição no mercado, através da sua postura de firme e 

intransigente no cumprimento das obrigações contabilisticas e fiscais dos seus clientes.  Pretende-

se uma prestação de um serviço de qualidade aos seus clientes através da satisfação e motivação 

dos seus colaboradores, com recurso aos melhores métodos e práticas de trabalho.

15-02-2016 01-01-2014 31-01-2015 9000-064 Funchal 517 382,70 65 966,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000048
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511188455

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 30-04-2016 9300-091 Calheta 274 070,48 34 943,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000049
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510276261

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salarios, encargos, rendas, custos electricidade, agua.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9300-324

Câmara de 

Lobos
156 200,00 19 915,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9020-086 Funchal 80 691,82 10 288,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000051
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511076070

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 08-04-2016 9000-127 Funchal 68 688,46 8 757,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

112/738
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M1420-11-6076-FEDER-000052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 07-04-2016 9270-093 Porto Moniz 146 662,42 18 699,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com o 

investimento contínuo que tem de ser efectuado ao nível da informática, como também na 

formação contínua dos seus funcionários, em virtude da aplicação inicial do SNC em 2010 e 

respectivas actualizações.

15-02-2016 01-01-2014 05-05-2016 9000-059 Funchal 245 153,65 31 257,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000054
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salarios, encargos, rendas, custos electricidade e agua.
15-02-2016 01-01-2014 05-08-2016 9135-030 Santa Cruz 155 297,06 19 800,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

15-02-2016 01-01-2014 21-05-2016 9050-020 Funchal 559 164,97 79 681,01 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511045077

S. C. H. - SOCIEDADE DE CLÍNICA 

HOSPITALAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de 2014 com salários brutos, segurança social, rendas, despesas electricidade, 

despesas água e elaboração candidatura.
18-07-2016 15-12-2013 10-09-2015 9000-216 Funchal 658 539,21 83 963,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000058
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023847

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9060-014 Funchal 33 460,09 4 266,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511006330

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 

CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 30-04-2016 9325-086
Câmara de 

Lobos
640 097,84 81 612,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511054327

PROGIF-

PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 

FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas, custos electricidade, água, etc.
15-02-2016 01-01-2014 18-02-2015 9100-000 Santa Cruz 74 204,88 9 461,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511211635 JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto permitirá a empresa fornecer a formação adequada aos seus funcionários, permitindo-

lhes evoluir e atingir outro patamar de competências, permitindo-lhes desta forma conservar os 

seus postos de trabalho

15-02-2016 01-01-2014 28-09-2016 9300-081
Câmara de 

Lobos
138 295,85 17 632,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000062
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Santo Queijo tem como objectivo primordial manter-se no mercado de uma forma competitiva, 

disponibilizando aos seus clientes um produto/serviço de elevada qualidade!
13-04-2016 01-01-2014 15-04-2016 9060-105 Funchal 187 826,40 23 947,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000063
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032161 FRANCISCO FURTADO & TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos com contribuições, consumo de energia e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-000 Funchal 118 096,00 15 057,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

113/738
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M1420-11-6076-FEDER-000064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511051263

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
15-02-2016 01-01-2014 01-08-2015 9350-205 Ribeira Brava 70 975,32 12 669,10 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000065
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 30-08-2016 9000-250 Funchal 200 042,53 25 505,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511204353

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e transportes 

referentes ao ano de 2014.A empresa compromete-se a manter sete postos de trabalho.
15-02-2016 01-01-2014 01-04-2016 9000-000 Funchal 27 707,87 3 532,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509078028 INCENTEA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos custos 

elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas da empresa 

constata-se que a situação económico-financeira da empresa é equilibrada apresentando um 

Capital Próprio Positivo, reunindo as condições de exigibilidade para a presente candidatura.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-047 Funchal 147 264,47 18 776,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
15-02-2016 01-01-2014 04-05-2016 9200-078 Machico 218 220,72 31 797,88 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509704581 MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
15-02-2016 02-01-2014 31-08-2016 9350-105 Ribeira Brava 102 698,45 16 367,56 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509511040

PACOTE DE SUGESTÕES - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

15-02-2016 01-01-2014 31-01-2016 9350-208 Ribeira Brava 262 972,64 54 484,64 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510298281

AMANHECER COM LETRAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 2 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2015 9325-120
Câmara de 

Lobos
30 739,90 3 919,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 135627460 JOSE MANUEL DE ABREU GONÇALVES                                                                      

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos electricidade, etc.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-329 Ponta do Sol 54 916,00 7 001,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000074
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032846

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 

DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salarios, respectivos encargos, electricidade e agua.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-187 Funchal 178 962,00 22 817,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000075
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511092270 GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, respectivos encargos, custos com electricidade e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9370-249 Calheta 74 737,34 9 529,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende candidatar-se ao apoio dos custos de salários brutos, segurança social, 

custos com electricidade, custos com água.
15-02-2016 01-01-2014 24-02-2015 9000-046 Funchal 309 827,24 39 502,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511258852

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos de funcionamento, 

nomeadamente despesas de salários, respectivos encargos, rendas, electricidade e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9270-000 Porto Moniz 98 803,55 12 597,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um apoio aos custos de salário,segurança social, rendas, electricidade e água. 15-02-2016 01-01-2014 15-01-2016 9000-042 Funchal 144 027,19 18 363,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 22-07-2015 9350-332 Ribeira Brava 420 966,63 53 673,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000080
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511037201 GARCES & FARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 08-04-2015 9350-251 Ribeira Brava 93 043,13 11 863,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032129

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

15-02-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-025 Funchal 99 421,44 12 676,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, potenciando uma 

maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos salariais, contribuições 

para a segurança social e rendas de instalações.

15-02-2016 01-01-2014 04-08-2015 9135-400 Machico 437 339,99 55 760,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende manter os postos de trabalho existentes e irá candidatar as suas despesas 

elegiveis de 2014.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-024 Funchal 215 724,50 27 504,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2016 9350-039 Ribeira Brava 88 478,52 11 281,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 21-04-2016 9350-215 Funchal 235 786,09 30 062,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511097840

BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de salários, seg. social, rendas, luz e água. 15-02-2016 01-01-2014 30-10-2015 9060-067 Funchal 29 746,73 3 792,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511235062

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE 

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos de funcionamento da empresa, 

nomeadamente, de salarios, respectivos encargos, rendas, electricidade e agua.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-201 Funchal 149 963,00 19 120,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Considerando 2015, como o ano da retoma de confiança por parte dos agentes económicos, em 

particular do turismo, pelo que o hotel Vila ventura tem nesta altura melhores condições para 

promover a sua imagem através de uma oferta de maior qualidade, o que permitirá uma melhoria 

de rendibilidade, à qual se associa a contribuição deste apoio que permitirá a inversão este ano 

para resultados líquidos 

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9125-028 Santa Cruz 213 155,37 25 883,15 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000090
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034474 BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Verifica-se uma tendência de recuperação do volume de negócios a partir de 2015, consequência 

da retoma da atividade económica. Esta empresa consegue manter os seus resultados de 

exploração a nível satisfatório, nomeadamente 88.433 € em 2015 e 104.940 € em 2016. Com 

rendibilidade ao nível dos Capitais Próprios de 19% em 2016 e rendibilidade do Ativo ao nível dos 

3.1 igualmente em 2016.

15-02-2016 01-01-2014 26-08-2015 9000-254 Funchal 69 747,22 8 892,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511096364

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas salários, encargos, rendas, custos electricidade e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-055 Funchal 41 290,59 5 264,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa insere-se num grupo económico diversificado, o que tem assegurado alguma 

estabilidade em termos de negócio. Efetuou algumas parcerias para complementar o mesmo, 

nomeadamente com empresas regionais relacionadas com a cultura e gastronomia, no sentido de 

oferecer um serviço diferenciado e de valor acrescentado para o turista. Igualmente para o bom 

sucesso conta com uma equipa polivalente.

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-107 Funchal 40 191,11 5 124,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 147438624

MARIA MILENA MAROTE DE OLIM 

PERESTRELO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Serão candidatados as despesas com as rubricas de salarios, segurança social, rendas, água, luz e 

elaboração da candidatura.
15-02-2016 01-01-2014 20-08-2015 9000-641 Funchal 95 371,69 14 591,87 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo deste projeto é manter a competitividade da empresa, evitando a subida dos preços, 

minimizando o impacto dos custos de estrutura que estãopressionados pelas medidas já 

implementadas e a implementar pelo Governo, no sentido de redução do déficit.

18-07-2016 01-01-2014 20-08-2015 9000-064 Funchal 175 826,65 22 417,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511039786

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-119 Funchal 439 089,46 55 983,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002009

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & 

CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da região
15-02-2016 01-01-2014 16-04-2016 9050-021 Funchal 546 083,27 69 625,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 911004777

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 

DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para o apoio e reforço financeiro da empresa, 

de modo a que esta sustentabilidade sirva de incremento para o normal desenvolvimento da 

atividade.

15-02-2016 19-12-2013 19-01-2015 9000-000 Funchal 26 320,49 3 355,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 501624198 CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

salarios, encargos, rendas, água e electricidade.
15-02-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-000 Funchal 183 138,43 23 350,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

116/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-000099
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511252153

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 88,40, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € 90.247,93. Subsídio de € 13.537,19.  Critério A: ?IR= 0,11 que corresponde a 100 

pontos e ?IF= 0,14 que também corresponde a 100 pontos.

15-02-2016 15-01-2014 31-12-2014 9300-319
Câmara de 

Lobos
90 246,79 11 506,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

salarios, encargos, rendas, electricidade e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-038 Funchal 113 359,77 14 453,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000101
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na 

medida em que o mesmo incide sobre as rendas das lojas, gastos com o pessoal e eletricidade, 

sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos totais da empresa (excluindo o custo 

das mercadorias) 

15-02-2016 01-01-2014 20-04-2016 9000-115 Funchal 185 225,11 28 588,04 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511247770 ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece, uma vez que se espera que o incentivo a 

receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões, quer ao nível da gestão do 

capital humano da empresa, quer dos seus recursos técnicos e técnológicos, de forma a melhor 

preparar a empresa para as di

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-127 Santa Cruz 668 514,25 85 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000103
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511060971

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A So'usa, S.A. é uma empresa que se mantem estável no mercado, todos os incentivos são bem 

vindos e ajudarão a manter a estabilidade económica e de tesouraria na empresa.
15-02-2016 01-01-2014 10-08-2015 9300-050 Porto Santo 543 540,52 68 338,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511078102

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO DE 

ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

15-02-2016 01-01-2014 19-10-2015 9000-019 Funchal 89 245,10 11 378,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salarios, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com electricidade e água.
15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9325-037 Funchal 79 578,47 10 146,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000106
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511007930

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 

UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto apresenta um impacto na redução do custo adcional na competitividade da 

empresa para os períodos seleccionados, no que respeita aos indicadores de rentabilidade 

apresentam uma notação média devido à rubrica de subsídios à exploração apresentada para o 

período de recebimento do subsídio 2015, bem como o valor de depreciações do activo fixo 

rubrica activo tangível Relativamen

15-02-2016 01-01-2014 30-06-2016 9000-168 Funchal 248 907,43 31 735,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000107
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos e rendas.
15-02-2016 01-01-2014 29-12-2016 9050-208 Funchal 151 346,05 19 296,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511036973 CANHA & VARELA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 30-06-2016 9360-528 Ponta do Sol 97 308,30 12 406,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511033885

INFOR - RAM - SISTEMAS DE GESTÃO 

INFORMATIZADA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 15-02-2016 04-01-2014 27-02-2015 9000-042 Funchal 135 613,37 17 290,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000113
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511278764

IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

15-02-2016 01-01-2014 18-04-2016 9060-400 Funchal 47 285,80 6 028,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-08-2016 01-01-2014 28-02-2017 9004-552 Funchal 35 416,95 4 515,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509948090

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção do incentivo a empresa poderá manter o nível de emprego existente. 18-07-2016 01-01-2014 14-09-2015 9000-046 Funchal 70 822,39 9 029,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000118
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

os salarios, encargos, rendas, custos com electricidade e agua.
15-02-2016 01-01-2014 31-05-2016 9000-029 Funchal 144 131,20 18 376,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000119
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio solicitado constitui um fator extremamente importante para que a empresa possa 

continuar a levar a cabo a sua estratégia de consolidação e desenvolvimento sustentado, 

mantendo os postos de trabalho,.

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-042 Santa Cruz 148 201,76 18 895,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000120
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2016 9240-206 São Vicente 215 634,21 27 493,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509191460

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto, a gestão da empresa, prevê aumentar a sua competitividade, pois as 

eficiências garantidas nos seus custos de exploração, permitirão canalizar e reforçar verbas para 

áreas de negócio, que delas necessitam.

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-116 Funchal 63 318,82 8 073,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000122
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509506810

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 25-05-2016 9000-169 Funchal 169 228,79 21 576,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-236 Funchal 869 182,58 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 09-05-2016 9050-092 Santa Cruz 679 069,47 85 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511008619 V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 23-05-2016 9000-162 Funchal 261 649,36 33 360,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508650933 DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Preparou-se um plano de negócio até 2019, no qual se perspetivou um crescimento médio de 

vendas na ordem dos 3%, o que conjugado com uma capacidade de negociação algo agressiva, 

permite à empresa uma melhoria da sua rendibilidade económica, evoluindo de 5.6 % em 2015, 

para 6.9 % no ano de recebimento do incentivo e situando-se em 7.4 % no ano 2019. Este 

incentivo destina-se a apoiar a tesouraria.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9300-079 Funchal 28 101,05 3 582,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511053622

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E RAMO 

AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 07-07-2016 9100-064 Santa Cruz 284 831,16 27 771,04 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000128
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511178980

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9020-128 Funchal 108 489,10 13 832,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511003234

ANTÓNIO GIORGI & COMPANHIA LDA - 

EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-080 Funchal 114 309,22 14 574,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023928 SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

15-02-2016 01-01-2014 15-09-2015 9050-284 Funchal 414 803,00 52 887,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511279396

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 12-04-2016 9020-076 Funchal 39 419,53 5 025,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9020-262 Funchal 253 895,58 31 986,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 11-04-2016 9000-208 Funchal 476 895,48 60 804,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 181860155

CARLA MARIA GOMES VALENTE 

AGANTE

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir de forma directa à manutenção do emprego 13-04-2016 01-01-2014 11-11-2015 9125-162 Funchal 33 930,33 4 326,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000136
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511033052

NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo vai permitir que a empresa possa manter os níveis de emprego. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-216 Funchal 121 650,79 18 095,56 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511116632

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA BARROS - 

INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

15-02-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-180 Funchal 27 548,15 3 512,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-151 Funchal 183 391,03 23 382,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 06-01-2014 11-04-2016 9125-035 Santa Cruz 344 095,84 43 872,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 125074867 JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.
15-02-2016 09-12-2013 31-07-2015 9000-068 Funchal 207 689,68 26 480,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511234872

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face a actual conjuntura económica financeira adversa o incentivo previsto a receber irá apoiar a 

sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o respectivo impacto nos Capitais 

Próprios da empresa.

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-049 Funchal 104 318,88 13 300,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições  e requisitos 

de acesso a este Programa.

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9020-154 Funchal 256 940,91 32 759,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511271549 MMC - MADEIRA MEDICAL CENTER S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-129 Funchal 1 003 796,62 85 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511047690 BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos sobrecustos 15-02-2016 01-01-2014 05-03-2015 9000-042 Funchal 71 076,75 9 062,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511066643

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo permitirá à empresa assegurar os actuais postos de trabalho 30-05-2016 01-01-2014 12-10-2015 9000-171 Funchal 145 949,80 18 608,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2016 9000-050 Funchal 67 728,32 8 635,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

13-04-2016 01-01-2014 30-08-2015 9050-020 Funchal 2 148 529,50 85 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo devemos reconhecer que este apoio tem sido um suporte de tesouraria para todas as 

empresas em geral, e essa oportunidade tem contribuído para a manutenção dos postos de 

trabalho e para deter a destruição de emprego que tem vindo a aumentar de forma avassaladora. 

Perspetivamos que possa continuar a capitalizar a tesouraria e assegurar um melhor 

funcionamento.

15-02-2016 01-07-2014 12-08-2015 9000-163 Funchal 3 658 313,13 85 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000151
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511231598 BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, nomeadamente a título de custos salariais, incluindo salários brutos, 

impostos sobre remunerações e contribuições para a segurança social. 

15-02-2016 01-01-2014 21-08-2015 9000-156 Funchal 249 697,97 31 836,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

15-02-2016 01-01-2014 22-04-2016 9350-203 Ribeira Brava 514 892,31 70 572,43 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511011970

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-011 Funchal 432 243,09 55 110,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511011032 JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-027 Funchal 18 052,93 2 301,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 103998330 LUIS ANTONIO MARTINS COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-075 Funchal 164 785,52 21 010,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio contribuirá para a atenuação dos efeitos negativos da ultraperifericidade e para o 

aumento da competitividade.
13-04-2016 31-01-2014 29-01-2015 9020-022 Funchal 51 224,49 6 531,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511151306

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter os niveis de emprego. 13-04-2016 01-01-2014 02-02-2016 9000-026 Funchal 100 428,45 12 804,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9370-247 Calheta 175 904,42 22 427,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034822 MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9004-540 Funchal 34 282,80 4 371,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 15-01-2014 20-05-2016 9050-231 Funchal 73 988,19 9 433,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-027 Funchal 134 193,82 17 109,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511199139

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9050-025 Funchal 51 273,76 6 537,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-027 Funchal 55 791,61 7 113,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511040202

BIO-LOGOS - COMÉRCIO E 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 

NATURAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-048 Funchal 35 952,92 4 584,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Comparticipação pelo sistema de incentivos nas despesas de funcionamento da empresas, 

nomeadamente: rendas, eletricidade, águas e custos com pessoas do ano de 2014
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-105 Funchal 393 095,80 50 119,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511022220 NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio poderá continuar a ajudar a direção da empresa a focalizar a sua atenção 

na negociação das suas compras e na redução de custos nas várias categorias, nomeadamente 

relacionadas com as: energias, combustíveis, comunicações, conservação e reparação e seguros, 

com o objetivo de melhorar a sua rendibilidade.

13-04-2016 01-01-2014 08-10-2015 9300-226
Câmara de 

Lobos
433 335,95 55 250,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511266600

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICA MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-719 Funchal 33 434,96 4 262,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509893210

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-014 Santa Cruz 16 069,14 2 048,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511124686

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-018 Funchal 109 473,51 13 957,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511159080

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E 

ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a que empresa se candidata irá permitir a manutenção dos niveis de emprego da 

empresa.
13-04-2016 01-01-2014 24-09-2015 9050-020 Funchal 39 050,14 4 978,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-086 Funchal 412 955,98 52 651,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-018 Funchal 214 309,19 27 324,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000174
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na conjuntura económica actual, em que as famílias têm menor capacidade para refeições fora, 

com a atribuição do presente incentivo poderão ser tomadas algumas medidas com o objectivo 

de atrair mais clientes.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-156 Funchal 143 679,62 18 319,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 27-12-2013 02-05-2016 9125-132 Funchal 489 690,58 69 007,71 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9004-526 Funchal 159 699,80 15 271,30 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511018380 SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-186 Funchal 154 740,64 19 729,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002882 SOMATERIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-132 Funchal 266 671,44 34 000,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511242131

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra-periféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9230-052 Santana 92 481,52 11 791,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para a empresa, pois o mesmo será utilizado 

para a melhoria das condições de trabalho e organizacionais. Este incentivo também será 

preponderante no apoio à sustentabilidade financeira da empresa, visto que haverá uma 

recuperação de parte dos gastos incorridos no último exercício. 

13-04-2016 01-01-2014 30-06-2015 9125-031 Santa Cruz 75 568,14 9 634,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000182
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-05-2016 9000-100 Funchal 260 598,74 33 226,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-406 Funchal 104 801,48 13 362,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9060-131 Santa Cruz 51 826,30 6 607,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 207316015 PEDRO ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-03-2016 9020-211 Funchal 300 406,53 38 301,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510272908

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-116 Funchal 73 887,67 9 420,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-022 Funchal 27 760,89 3 539,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 502594756 SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa começou a sua actividade em 1991, sendo a sua actividade a compra e venda de bens 

imobiliários e o seu arrendamento. O presente Projecto procura fazer face aos custos fixos de 

funcionamento de forma a que a empresa consiga manter a sua actividade nesta época de 

extremas dificuldades de sobrevivência das empresas, para que  com a melhoria a médio prazo do 

cenário empresarial da Madeira a 

13-04-2016 01-01-2014 30-09-2015 9000-084 Funchal 58 831,67 7 501,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511252935

EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projecto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor.  A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-187 Funchal 108 226,42 13 798,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511024142

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

15-02-2016 01-01-2014 31-08-2015 9020-114 Funchal 687 642,84 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9020-076 Funchal 89 797,72 11 449,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-076 Funchal 65 293,75 8 324,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073755

BETAMAR TORRE PRAIA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 28-04-2016 9400-164 Funchal 710 734,39 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511224850

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

27-06-2016 01-01-2014 18-04-2016 9000-503 Funchal 658 502,09 83 959,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 199636052 CARLA ANDRETTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-035 Funchal 13 096,91 1 669,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511224826

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-503 Funchal 325 767,94 41 535,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000197
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento. 15-02-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-020 Funchal 707 625,83 64 482,76 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000199
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511121512 REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa. 

30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9350-098 Ribeira Brava 10 533,60 1 343,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511133650

MAMEPE - COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-000 Funchal 67 985,69 8 668,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000201
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 05-05-2016 9230-082 Santana 819 762,65 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000202
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura para o ano de 2014, mantendo os seus 8 postos de 

trabalho, para os custos de funcionamneto.
13-04-2016 01-01-2014 12-02-2015 9050-440 Funchal 129 600,07 18 360,01 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 13-04-2016 01-01-2014 01-09-2015 9000-235 Funchal 160 314,05 20 440,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511046138 CRISTALÂNDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-059 Funchal 111 836,31 14 259,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511166001 M. L. & MANUEL, LÚCIA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a  empresa promotora  verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições  e requisitos 

de acesso a este Programa.

13-04-2016 01-01-2014 13-11-2015 9000-238 Funchal 32 672,90 4 165,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000207
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-163 Funchal 40 409,11 5 152,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511129432

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, 

PASTELARIA E CAFETARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9300-161
Câmara de 

Lobos
57 277,45 7 302,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073984

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E 

ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9300-166 Funchal 43 472,47 5 542,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511042701 ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 01-11-2015 9125-258 Santa Cruz 57 687,19 7 355,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições  e 

requisitos de acesso a este Programa. 

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9270-095 Porto Moniz 114 995,03 14 661,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-000 Calheta 90 408,29 11 527,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-075 Funchal 323 222,83 44 519,32 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000214
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511025700

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 

COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa. 

13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-079 Funchal 35 962,91 4 585,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000215
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511213255 J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-023 Funchal 101 249,27 12 909,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000216
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511044852 PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa com implicações positivas sobre a manutenção do emprego e 

impacto na economia da Região.

13-04-2016 01-01-2014 18-01-2016 9020-064 Funchal 372 470,65 47 490,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511022760

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS 

(MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 30-04-2016 9060-043 Funchal 539 874,91 68 834,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000219
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 502821361 PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 28-04-2016 9400-164 Porto Santo 424 985,75 85 000,00 FEDER 20,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511080042

BETAMAR PRAIA DOURADA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 30-04-2016 9400-164 Porto Santo 303 663,92 59 310,17 FEDER 20,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 30-04-2016 9125-067 Funchal 203 353,70 23 334,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000222
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511238371

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - 

SIMILARES HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 01-11-2015 9325-048
Câmara de 

Lobos
78 151,68 9 964,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 502895632 APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 30-04-2016 9400-164 Porto Santo 85 968,25 18 268,25 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511278691

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 

CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 30-04-2016 9000-155 Funchal 66 581,56 8 489,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 14-05-2016 9230-116 Santana 117 708,30 15 007,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000228
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais e rendas referentes ao 

exercício de 2009/2010, foi calculado um incentivo na ordem dos 100.000,00€, com este  

incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade, de forma a canalizar verbas 

para a sua politica de investimento.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-208 Santa Cruz 748 211,69 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511270119

FUNDOACAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 29-10-2015 9000-192 Funchal 65 801,05 8 389,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000230
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
13-04-2016 01-01-2014 01-08-2015 9020-251 Funchal 246 400,41 31 416,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das 

capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com pessoal, nas 

despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa condições de sustentabilidade 

e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos, negócios e obtenção de 

novos postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 19-01-2015 9000-223 Funchal 35 876,38 4 574,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000232
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511205490 MAVIPP, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende uma ajuda aos seus custos de funcionamento , tendo investido 73382,17€. 30-05-2016 01-01-2014 10-10-2016 9200-120 Machico 65 447,41 8 344,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000233
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511256582

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-248 Funchal 51 132,09 6 519,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resume-se, essencialmente em:- Sustentabilidade;- Crescimento; 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-024 Funchal 118 002,32 15 045,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510639313 VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições  e requisitos de acesso a este Programa. 

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9325-017
Câmara de 

Lobos
47 365,19 6 039,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511197640

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa  apresenta todos os requisitos para a recepção do incentivo. 13-04-2016 01-01-2014 30-01-2015 9050-000 Funchal 166 237,62 21 195,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-239 Funchal 108 396,74 13 820,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511152817

PROMERCH - PROMOÇÃO E 

MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 01-11-2015 9000-127 Funchal 160 999,82 20 527,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000240
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511272880

PADARIA FÉ E LUZ, LDA - EM 

LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade, água e rendas, recriando assim na 

empresa algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar 

para novos investimentos

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9200-127 Machico 128 906,75 16 435,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511193149

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9030-323
Câmara de 

Lobos
120 028,10 12 602,95 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das 

capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com pessoal, nas 

despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa condições de sustentabilidade 

e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos, negócios e obtenção de 

novos postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 31-01-2015 9050-075 Funchal 71 904,29 9 167,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509421466 MATÉRIA PURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá ajudar para aperfeiçoar as condições de trabalho, desenvolvimento das 

capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com pessoal, nas 

despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa condições de sustentabilidade 

e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos, negócios e criação de 

novos postos de trabalho.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-044 Funchal 27 024,17 3 445,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510102131 UBQ II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A biotecnologia é uma ciência que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus 

derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Neste caso 

o objetivo do projeto, destina-se a estudar flora marítima, que posteriormente pode ser utilizada 

na alimentação humana ou sob a forma de suplementos alimentares, com benefícios para a nossa 

saúde.

13-04-2016 01-01-2014 12-08-2015 9300-324
Câmara de 

Lobos
30 935,65 7 888,60 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000245
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510592228 ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
30-05-2016 01-01-2014 13-02-2015 9050-023 Funchal 47 082,13 8 003,97 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511054718

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 25-08-2016 9100-250 Santa Cruz 34 447,22 4 392,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000247
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Melhorar os indicadores operacionais, por via do incentivo a exploracao 27-06-2016 01-01-2014 31-08-2015 9225-150 Machico 163 773,18 20 881,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000248
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 174831498 MARIA FATIMA GONÇALVES PINTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

- A Beneficiária Maria Fátima Gonçalves Pinto não tem dívidas de longo prazo a terceiros;- É de 

todo prever que em 2015 a empresa volte aos lucros fiscais;- A Beneficiária ao se candidatar a 

este incentivo, pretende obter uma preciosa ajuda no pagamento das suas despesas correntes.

30-05-2016 01-01-2014 18-04-2016 9000-254 Funchal 26 298,34 3 353,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511012004

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sendo a Norvia Prima uma empresa de serviços de Engenharia, onde o seu principal ativo são os 

colaboradores e o seu know how, a sua principal rubrica de custos decorre do processamento 

salarial, com o consequente esforço de tesouraria mensal constante. O apoio ao funcionamento 

permite compensar este efeito descrito bem como investir no seu principal ativo 

(desenvolvimento e formação)

13-04-2016 01-01-2014 10-08-2015 9000-160 Funchal 467 853,93 59 651,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 15-02-2016 01-01-2014 24-02-2015 9370-135 Funchal 183 458,63 23 390,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511126107

ALFÂNDEGA 42/46 - ATIVIDADES 

IMOBILIÁRIAS , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 28-04-2016 9000-054 Porto Santo 88 566,64 18 820,41 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000252
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511244835

FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,4 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 64.447,09; Subsídio a atribuir de € 9.667,06; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 

50 pontos e ?IF= 0,03 que também corresponde a 50 pontos.A = 0,55x50+0,45x50=50; B = 80; C = 

88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x50+0,40x80+0,30x88= 73,40 pontos

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9100-235 Santa Cruz 57 533,05 7 335,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509542581

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 63 738,10 8 126,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511012195

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 

SOLDADURA,GASES E COMPONENTES 

MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-097 Funchal 97 990,70 12 493,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000255
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511133634 LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um grande peso nos nossos custos pois ajudara a mantermos os salarios e os 

pagamentos ao Estado dentro do prazo , facilitando o nosso pagamento à banca e a ajuda para a 

manutenção dos postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9230-107 Santana 60 528,61 7 717,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034490 ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a António Nóbrega & Filhos apresenta todos os requisitos para recepção do 

incentivo
13-04-2016 01-01-2014 31-05-2016 9020-114 Funchal 113 562,43 14 479,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508878470 EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu 

desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de 

trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 21-01-2016 9060-299 Funchal 44 450,96 5 667,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000258
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de 

instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas e aos custos com a 

elaboração desta candidatura.

13-04-2016 01-01-2014 30-11-2015 9350-223 Calheta 269 728,83 34 390,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à em presa manter os postos de trabalho e assim manter o volume de 

emprego.
13-04-2016 01-01-2014 19-08-2015 9000-082 Funchal 96 168,65 12 261,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000260
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9300-039
Câmara de 

Lobos
14 709,63 1 875,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510780385 HESTIADECOR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
13-04-2016 01-01-2014 21-12-2015 9000-082 Funchal 43 735,13 5 576,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511116012

SEBASTIÃO & EDUARDO - 

CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 01-11-2015 9300-000
Câmara de 

Lobos
39 461,20 5 031,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000263
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-012 Funchal 244 709,98 31 200,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000265
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511191243

NUNES RESORT'S - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2014, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 6.005€.
30-05-2016 01-01-2014 19-08-2015 9225-150 Porto Moniz 39 315,96 5 012,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000266
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demostrar que a Cartonada-Papelaria LDA  demostra que a empresa apresenta todos os requisitos 

para a receção do incentivo.   
13-04-2016 01-01-2014 30-05-2016 9000-065

Câmara de 

Lobos
169 912,33 21 663,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 29-11-2016 9004-536 Funchal 373 838,18 47 664,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-291 Funchal 194 005,74 22 131,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000269
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511172893

MANUEL FIRMINO BASÍLIO SANTOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo o projeto vem criar uma sustentabilidade da empresa, que sem este projeto seria 

mais complicado
30-05-2016 01-01-2014 17-08-2016 9060-291 Funchal 305 485,97 38 949,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,45 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: 

Despesas elegíveis de € 79.710,81; Subsídio a atribuir de € 14.600,22; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos, classificação FORTE.Critério A 

= 0,55x50+0,45x80=64; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x64+0,40x100+0,30x88= 85,45 p

13-04-2016 01-01-2014 12-02-2015 9135-401
Câmara de 

Lobos
78 820,08 11 677,46 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510263453

MACPETRO - COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

13-04-2016 01-01-2014 01-12-2015 9300-029
Câmara de 

Lobos
50 051,90 6 381,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa impulsionar a melhoria do desempenho da organização, tanto ao nível 

dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes, como ao nível do aumento da 

produtividade dos efetivos ao serviço

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-001 Santa Cruz 332 362,52 42 376,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000273
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo terá um contributo para a melhoria das condições de trabalho, do desenvolvimento 

das capacidades profissionais dos funcionários, reduzir o impacto dos gastos com pessoal,  quer 

nas despesas de consumo de electricidade e água, criando assim na empresa algumas condições 

de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos, 

negócios e obtenção de novos 

13-04-2016 01-01-2014 29-05-2015 9300-422
Câmara de 

Lobos
123 345,14 15 726,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000274
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 373.475,36; Subsídio a atribuir de € 56.021,30; Critério A: ?IR= 0,03 que 

corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,23 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 pontos

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-706 Funchal 373 475,36 47 618,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000275
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511107790

MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor espera conseguir um incentivo de 15% sobre alguns dos seus custos libertando assim 

algum esforço financeiro sobre a tesouraria. 
13-04-2016 01-01-2014 20-05-2016 9135-060 Santa Cruz 70 855,56 9 034,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000276
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510638279 STYLE4U, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
13-04-2016 01-01-2014 01-08-2015 9350-223 Ribeira Brava 26 697,38 3 403,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

30-05-2016 01-01-2014 30-09-2015 9300-081
Câmara de 

Lobos
831 233,67 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000278
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510464971

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às rendas 

de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas e aos custos com 

o consumo de água e respetivas taxas.

13-04-2016 01-01-2014 03-02-2015 9000-073 Funchal 34 153,48 4 354,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511144105 JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos.No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-009 Funchal 48 764,09 6 217,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 502414669

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 

COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa visto ser uma verba que proporcionará algumas melhorias 

no âmbito da organização administrativa no estabelecimento sediado na RAM.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 4590-196 Funchal 46 987,95 5 990,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salarios, encargos, rendas, electricidade e agua.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9230-107 Santana 365 132,90 46 554,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511189516 CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, gdo 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e água, criando assim na empresa 

algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

investimentos e negócios 

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-185 Funchal 142 579,42 18 178,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois permitirá 

canalizar e reforçar verbas investimento
30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9300-046

Câmara de 

Lobos
76 172,19 9 711,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000286
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511110081

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 13-04-2016 01-01-2014 24-02-2015 9350-203 Ribeira Brava 51 104,80 6 515,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511059248 SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9240-209 São Vicente 104 803,14 14 847,11 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511066562 CERVEJOLANDIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 08-07-2016 9050-472 Funchal 302 502,00 38 569,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000289
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073100

MICROMADE - COMPUTADORES, 

FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 117.785,69; Subsídio a atribuir de € 17.667,85; Critério A: ?IR= 0,04 que 

corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,37 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x80+0,30x88= 85,1 PONTOS.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-019 Funchal 117 785,69 15 017,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511093802 FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vem nos dar uma folga a nível de custos, fazem com que a empresa possa olhar de 

outra forma para o seu investimentos
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9100-000 Santa Cruz 100 406,86 12 801,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000291
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511177410

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E 

CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Gescoram começou a sua actividade em 2001, desenvolvendo a actividade de prestação de 

serviços na área de contabilidade, consultoria económico-financeira e auditoria de gestão.O 

presente incentivo constituirá um apoio importante para a estabilização ao nível dos resultados, 

da manutenção dos postos de trabalho e de reinvestimento a médio prazo na renovação do 

parque informático.

13-04-2016 01-01-2014 24-02-2015 9000-084 Funchal 79 947,25 10 193,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000292
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-036 Santa Cruz 130 846,66 16 682,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000293
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 503566500

LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, visa aumentar a competitividade da nossa empresa através do apoio dos 

sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 4750-803 Funchal 553 082,42 70 518,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir À empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
13-04-2016 01-01-2014 24-09-2015 9000-024 Funchal 77 724,89 9 909,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos sobrecustos 13-04-2016 01-01-2014 31-03-2017 9000-100 Funchal 164 179,09 20 932,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511025815 SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que visem esbater as dificuldades estruturais e permanentes da 

região
13-04-2016 01-01-2014 15-01-2015 9000-000 Funchal 89 105,41 11 360,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 27-04-2016 9000-136 Funchal 115 390,95 14 712,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000301
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511279833

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - 

SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-116 Funchal 91 786,70 11 702,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507880471

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Real Canoa – Restauração e Bebidas, Lda. opera na área da Restauração. A presenta 

candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como objectivo obter a 

necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos assumidos e obter margem 

para desenvolver investimentos relevantes para a empresa. 

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9300-076 Funchal 136 462,43 14 722,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000303
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 04-05-2016 9125-067 Santa Cruz 9 016,95 1 149,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511113749 ATLANTE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para a recepção do incentivo. 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-020 Funchal 34 901,54 4 449,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511015097 FERNANDO J.RAMOS & CA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-026 Santa Cruz 193 875,38 24 719,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510566561

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

13-04-2016 01-01-2014 09-05-2016 9000-044 Funchal 51 762,65 9 239,64 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511195362

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demostrar que a Farmácia Reis Cunha, Sociedade Unipessoal Lda, apresenta todos os requisitos 

para a receção do incentivo.   
13-04-2016 01-01-2014 23-05-2016 9230-153 Santana 43 996,49 5 609,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511039611

AGOSTINHO GONÇALVES ROCHA, 

UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-08-2014 31-12-2015 9050-089 Funchal 105 548,45 13 457,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511095511

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 

DECORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 74 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 282.726,35; Subsídio a atribuir de € 42.408,95; Critério A: ?IR= 0,06 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,76 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO FORTE. 

Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 50; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x50+0,30x80= 74

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9300-023
Câmara de 

Lobos
280 744,83 35 794,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511214073 DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 03-05-2016 9350-203 Ribeira Brava 315 592,77 40 238,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509868452

TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Trio-Publicidade e Artes Gráficas, Lda. opera na área da Publicidade. A presente 

candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como objectivo obter a 

necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos assumidos e obter margem 

para desenvolver investimentos relevantes para a empresa. 

13-04-2016 01-01-2014 30-09-2015 9060-011 Funchal 32 737,43 4 174,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000314
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio a diversos custos operacionais, nomeadamente, custos com pessoal, energia e rendas. 13-04-2016 01-01-2014 20-01-2015 9060-255 Funchal 885 004,87 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região Autónoma da Madeira. 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9400-179 Porto Santo 33 873,67 7 198,16 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-114 Ponta do Sol 485 454,25 85 000,00 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000318
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035934

SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9100-105 Santa Cruz 594 376,20 75 782,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 512055920

ELECTROFERRAGENS ENCRUZILHADA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9240-000 São Vicente 13 413,77 1 710,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-047 Funchal 462 522,11 58 971,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511225016

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Domodelta demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do incentivo 13-04-2016 01-01-2014 28-05-2016 9020-125 Funchal 215 793,47 27 513,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511133111

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
30-08-2016 01-01-2014 26-01-2017 9000-011 Funchal 30 990,58 3 951,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510424511

CONQUISTODISSEIA RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
13-04-2016 01-01-2014 21-01-2015 9000-503 Funchal 13 760,78 1 754,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais e aos custos 

com serviços contratados relacionados com a elaboração da candidatura a este incentivo.
13-04-2016 01-01-2014 30-11-2015 9300-127

Câmara de 

Lobos
200 847,38 25 608,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511239416

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura ao incentivo permitirá à empresa um auxilio na manutenção do seu volume de 

emprego.
13-04-2016 01-01-2014 31-08-2015 9020-001 Funchal 68 533,29 10 194,32 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000326
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9350-203 Santa Cruz 153 972,08 19 631,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511016506 LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, nas despesas de consumo de electricidade e água, criando  na empresa algumas 

condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

investimentos, negócios e obtenção de lucro

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9060-051 Funchal 85 516,81 10 903,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000328
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 504629603 UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa. 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-024 Funchal 285 283,39 36 373,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511186738

PRESTIPNEU, COMÉRCIO DE PNEUS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prestipneu, Lda  demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do 

incentivo.
30-05-2016 01-01-2014 01-06-2016 9230-081 Santana 69 358,52 8 843,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511203373

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA 

E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Barra4, Lda demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do incentivo. 13-04-2016 01-01-2014 31-05-2016 9050-020 Funchal 40 246,78 5 131,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511165900

CANHA & PEREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 13-04-2016 01-01-2014 31-07-2015 9370-237 Calheta 243 199,09 31 007,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511057687 PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos e gastos de electricidade.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9370-317 Calheta 107 865,29 13 752,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511129742

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9350-146 Ribeira Brava 124 070,62 15 819,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000335
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508187265

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com a 

perspectiva de investimento em equipamentos para as duas lojas que dispõe neste momento, em 

virtude das alterações concorrenciais que estão a decorrer neste momento no aeroporto da 

madeira.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-059 Santa Cruz 101 237,23 12 907,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511262175

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face a actual conjuntura económica financeira adversa o incentivo previsto a receber irá apoiar a 

sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o respectivo impacto nos Capitais 

Próprios da empresa.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-075 Funchal 100 727,09 12 842,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509864783 SAMPAIO E PAULINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Sampaio & Paulino, Lda, demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção 

do incentivo.
30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9350-215 Ribeira Brava 29 489,28 3 759,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000340
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509931812

PACOTE DE FRAGÂNCIAS, LDA - EM 

LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, quer nas despesas de consumo de eletricidade e rendas, criando assim na empresa 

algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

negócios.

13-04-2016 01-01-2014 31-01-2015 9000-273 Funchal 43 317,79 5 523,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511220588 LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 Luz & Fernandes demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do 

incentivo
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-026 Funchal 40 069,50 5 108,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000342
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509445659 NOVA FASE - INVESTIMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Nova Fase, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa. 

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-156 Funchal 49 917,53 6 364,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000343
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto, na ordem dos 90.000,00, a gestão da empresa prevê aumentar a sua 

competitividade, pois as eficiências garantidas nos seus custos de exploração, permitirão canalizar 

e reforçar verbas para áreas de negócio, que delas necessita.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-382 Santa Cruz 618 192,11 78 819,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511147473

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE 

REABILITAÇÃO DA MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A  CMRM - CENTRO MÉDICO E DE REABILITAÇÃO DA MOURARIA  demostra que a empresa 

apresenta todos os requisitos para a receção do incentivo.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-047 Funchal 148 709,68 18 960,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal,  quer nas despesas de consumo de electricidade e renda, criando assim na empresa 

algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

investimentos e negócios.

13-04-2016 01-01-2014 31-07-2015 9325-005 Funchal 168 790,69 21 520,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000346
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511092180 RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9360-300 Ponta do Sol 68 117,45 8 684,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508981689

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto, na ordem dos 15.000 euros, a gestão da empresa prevê aumentar a sua 

competitividade, pois as eficiências garantidas nos seus custos de exploração, permitirão canalizar 

e reforçar verbas para áreas de negócio, que delas necessita.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-382 Santa Cruz 99 309,79 12 662,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511148585

TAMPER - PROTECÇÃO E SEGURANÇA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Para o cálculo do subsídio a ser atribuído foram descriminados os montantes dos custos salariais 

por funcionário e rendas para o período de 01.01.2014 a 31.12.2014.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-002 Funchal 475 490,63 60 625,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir À empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-401 Funchal 192 939,81 24 599,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000350
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-116 Funchal 129 819,24 16 551,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000351
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9270-051 Porto Moniz 34 329,85 4 377,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510043720

BRUNO BAPTISTA CÂMARA - 

CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura ao Sistema de Incentivos Funcionamento 2020 tem como objectivo obter 

a necessária liquidez de tesouraria para cumprir com compromissos assumidos e obter margem 

para desenvolver investimentos relevantes para a empresa. 

27-09-2016 01-01-2014 30-09-2015 9200-122 Machico 35 365,40 4 509,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000353
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511232969

SAÚDE MOTRIZ - CENTRO DE 

AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO 

EXERCÍCIO E SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Saúde Motriz, Lda., foi criada em Maio de 2004, com o intuito de prestar serviços na 

área do desporto e lazer, com promoção e organização de eventos virados para o entretenimento 

desportivo. A empresa tem mantido o seu negócio inicial mas alargou o seu mercado para o 

entretenimento infantil com a organização de eventos especialmente direccionados para as 

crianças.A presente candidatura

28-10-2016 01-01-2014 30-09-2015 9050-442 Funchal 23 951,24 3 053,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9400-162 Porto Santo 59 605,86 12 666,25 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € € 400.687,92; Subsídio a atribuir de € € 60.103,19; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x80=64; Critério B = 100; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x64+0,40x100+0,30x80= 83 PONTOS.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-087 Funchal 400 290,98 51 037,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511284250 J. MANUEL NUNES GOMES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-061 Funchal 60 488,44 7 712,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511249403

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9004-568 Funchal 161 228,32 20 556,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000358
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508697638 VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na nova imagem que neste momento está a 

ser estudada, para posterior implementação em finais de 2015.
30-05-2016 01-01-2014 12-07-2016 9240-225 São Vicente 98 724,59 12 587,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000359
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511101465

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE 

CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apioar os custos adicionais com a ultraperiferia 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-136 Funchal 105 331,78 13 429,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-024 Santa Cruz 45 003,89 7 172,50 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois permitirá 

canalizar e reforçar verbas investimento.
30-05-2016 31-01-2014 31-08-2015 9370-250 Funchal 164 536,24 20 978,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000362
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511236000

M.S.B. - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-038 Funchal 28 305,57 3 608,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511033303

3S-SOCIEDADE DE SISTEMAS E 

SERVIÇOS LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-03-2016 9000-216 Funchal 19 751,30 2 518,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511071221

CENTRO OFTALMOLÓGICO DO 

FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O CENTRO OFTALMOLÓGICO DO FUNCHAL, LDA  demostra que a empresa apresenta todos os 

requisitos para a receção do incentivo.
18-07-2016 01-01-2014 30-12-2016 9000-064 Funchal 20 991,28 2 676,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000365
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511088493 PAPÉIS CARREIRA - MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
13-04-2016 01-01-2014 31-03-2016 9000-216 Funchal 15 614,29 1 990,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000366
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511243812

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

13-04-2016 01-01-2014 04-04-2016 9020-110 Porto Santo 110 193,05 16 173,83 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000367
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283440 CLÍNICA EXECUTIVO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Clinica Executivo, Lda  demostra que a empresa apresenta todos os requisitos para a receção do 

incentivo.
18-07-2016 01-01-2014 03-10-2016 9000-015 Funchal 32 155,10 4 099,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-04-2016 01-01-2014 04-08-2016 9370-237 Calheta 128 119,05 17 424,19 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-114 Ponta do Sol 111 058,17 22 897,05 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 72,10 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: 

Despesas elegíveis de € 867.511,09; Subsídio a atribuir de € 100.000,00; Critério A: ?IR= 0,01 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,30 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=45; Critério B = 100; Critério C = 62. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x45+0,40x100+0,30x62= 72,10 PONTOS.

13-04-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-174 Funchal 848 102,43 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000372
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511105649

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 

AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com ajuda de um subsidio irá obter meios para poder manter a empresa com o mínimo de 

condições de se manter neste mercado actualmente muito difícil 
13-04-2016 01-01-2014 14-04-2015 9135-000 Santa Cruz 8 786,25 1 120,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio aos custos adicionais resultantes da ultrapariferia 13-04-2016 01-01-2014 20-01-2015 9200-095 Machico 56 386,80 7 189,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000374
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032331 J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Numa altura de estabilização dos mercados e assistindo-se a uma ligeira melhoria aos níveis 

indicadores económicos com repercussão ao nível do poder de compra dos nossos clientes, torna-

se fulcral para a atividade da J. FARIA & FILHOS a oferta de produtos/ serviços de qualidade que 

se pretende superior, sem que estas sejam oneradas de forma elevada.Por via deste 

cofinanciamento irá também cont

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-162 Funchal 591 603,13 75 429,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511207816

MADEIRA CASH - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES E FLORES DA 

MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Para o MadeiraCash,este sistema de incentivos que apoia as pequenas e médias empresas a 

combater a insularidade,tem sido uma mais valia para a manutenção dos postos de trabalhos e 

sustentabilidade da empresa.E no nosso caso apoiando os cerca de 35 funcionários através da 

manutenção dos seus postos de trabalho e na continuidade da empresa na vida activo-económica 

na região RAM.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2014 9060-209 Santa Cruz 370 055,41 47 182,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000376
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511189303 GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

30-05-2016 01-01-2014 30-11-2015 9050-021 Funchal 20 156,76 2 569,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510220886

LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-07-2015 9300-079
Câmara de 

Lobos
243 051,56 30 989,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Publinsular, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa. 

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-012 Funchal 80 816,37 10 304,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511096712

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO 

DE PEDRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-07-2016 9020-114 Ponta do Sol 72 510,29 9 245,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511184182 CARLOS & LOPES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carlos & Lopes, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as premissas de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

30-05-2016 01-01-2014 22-09-2015 9000-156 Funchal 58 961,86 7 517,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

139/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-000382
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511230680 CBC - MEDICINA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
18-07-2016 01-01-2014 24-08-2015 9000-046 Funchal 39 053,59 4 979,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Farramonumental Lda, candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o 

objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e 

manter os seus postos de trabalho.

30-05-2016 01-01-2014 13-07-2016 9000-100 Funchal 248 589,19 29 934,28 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511207123 LOPES & HELENA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Lopes & Helena, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as premissas de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa

30-05-2016 01-01-2014 22-09-2015 9000-156 Funchal 35 114,62 4 477,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511080204

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E 

PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando tempo e condições para a resolução dos 

problemas estruturais, no sentido dos empresários encontrarem soluções que passem por tornar 

as suas empresas mais competitivas e sustentáveis.

30-05-2016 01-01-2014 22-10-2015 9060-157 Funchal 377 912,45 55 893,25 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-043 Funchal 18 939,38 2 414,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-07-2016 01-01-2014 30-09-2016 9000-059 Funchal 39 525,02 5 039,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034881

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução de problemas 

estruturais no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar as empresas sustentáveis. 

30-05-2016 01-01-2014 01-06-2016 9060-157 Funchal 246 739,41 45 631,94 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511115768

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução de problemas 

estruturais, no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar as empresas 

sustentáveis.

30-05-2016 01-01-2014 20-08-2016 9060-157 Funchal 641 252,72 85 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048033

QUINTA DO ESTREITO - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando condições e tempo para a resolução de 

problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar as empresas 

sustentáveis. 

30-05-2016 01-01-2014 18-04-2016 9060-157
Câmara de 

Lobos
575 268,86 85 000,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511052170 RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando condições e tempo para a resolução dos seus 

problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções adequadas que passam por tornar as 

empresas mais sustentáveis.

30-05-2016 01-01-2014 23-05-2016 9060-157 Funchal 406 542,46 70 682,94 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511282958 FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Contando a FX HOTELARIA, LDA com uma equipe ALTAMENTE qualificada e motivada, esta 

necessita de consolidar a sua sustentabilidade financeira perante as dificuldades do mercado 

atual. Pelo que, recorre ao SI Funcionamento 2020 candidatando as despesas salariais e bem 

como gastos com despesas de consumos de água e eletricidade, que a empresa suportou em 

2014 assim como as despesas com rendas do esta

30-05-2016 01-01-2014 30-03-2016 9000-774 Funchal 121 917,07 15 544,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511097883 LUÍS, VIEIRA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Luís Vieira & Filhos, mais conhecido por Polegarzinho, demostra que a empresa apresenta todos 

os requisitos para a receção do incentivo.
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-054 Funchal 29 383,74 3 746,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois permitirá 

canalizar e reforçar verbas investimento.
30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-042 Santa Cruz 705 588,38 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511138245 ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-082 Funchal 205 311,53 26 177,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510260845

MEDINSULAR - AJUDAS TÉCNICAS E 

PRODUTOS ORTOPÉDICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 03-10-2016 9020-148 Funchal 82 433,68 14 714,41 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511078196

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE 

TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9200-000 Machico 15 772,70 2 011,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511162278

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

salarios, encargos com salarios, rendas, electricidade e agua.
18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-081 Funchal 36 123,00 4 605,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510665276

AEXPLICA - CENTRO DE 

APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
18-07-2016 01-01-2014 01-08-2015 9060-129 Funchal 28 666,55 3 654,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002424

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-024 Funchal 116 218,10 14 817,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511151012

DOLORES DOS ANJOS AGUIAR - 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 27-06-2016 30-01-2014 31-08-2016 9020-397 Funchal 29 888,59 3 810,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000404
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511209819 DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
27-06-2016 01-01-2014 31-07-2015 9135-395 Santa Cruz 52 127,80 6 646,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511104006

MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
30-05-2016 01-01-2014 31-07-2015 9300-000

Câmara de 

Lobos
79 872,64 10 183,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000406
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511059280 BARQUIPAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9370-139 Calheta 259 693,95 31 271,47 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511030541 MARIA JOSE RODRIGUES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ESTE APOIO A FUNDO PERDIDO AJUDA-NOS A MANTER A NOSSA ATIVIDADE, MANTENDO OS 

POSTOS DE TRABALHO E VAMOS TENTAR CRIAR MAIS ALGUNS POSTOS DE TRABALHO.
30-05-2016 01-01-2014 08-08-2016 9050-227 Funchal 43 599,06 5 558,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511086407

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto a empresa prevê aumentar a sua competitividade pois permitirá 

canalizar e reforçar verbas investimento.
18-07-2016 01-01-2014 26-08-2016 9125-042 Santa Cruz 152 901,14 19 494,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000409
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo com vista a combater  dificuldades permanentes e estruturais da empresa, assegurando 

limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego- 

Funcionamento 2020

27-06-2016 01-08-2014 31-07-2015 9200-110 Machico 1 034 435,88 85 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios 

actualmente ao serviço do Promotor.
30-05-2016 01-01-2014 31-10-2015 9125-158 Santa Cruz 326 161,69 69 020,96 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-05-2016 01-01-2014 30-09-2016 9000-060 Funchal 40 481,97 9 116,65 FEDER 23,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

13-04-2016 01-01-2014 31-10-2015 9000-246 Funchal 21 489,21 2 739,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ESTE APOIO DESTINA-SE PRINCIPALMENTE À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO. 13-04-2016 01-01-2014 17-08-2016 9000-000 Funchal 97 309,53 12 406,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2014.
13-04-2016 01-01-2014 03-08-2016 9350-203 Ribeira Brava 118 668,67 15 130,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
30-05-2016 01-01-2014 24-08-2015 9020-154 Funchal 187 849,07 23 950,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será importante para a manutenção dos 37 postos de trabalho que a empresa tem. 13-04-2016 01-01-2014 31-08-2016 9000-024 Funchal 247 662,09 29 016,62 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

142/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-000419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023715

POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

MANTER OS POSTOS DE TRABALHO 30-05-2016 01-01-2014 31-07-2016 9000-198 Funchal 149 390,35 19 047,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511061188

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS 

AUTOMOVEIS PEÇAS E ACESSORIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2014.
13-04-2016 01-01-2014 31-05-2016 9050-071 Funchal 49 489,02 6 309,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000421
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511277032

PAIXÃO DO VINHO - COMÉRCIO DE 

VINHOS, BENS ALIMENTARES E 

ACESSÓRIOS, LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-015 Funchal 35 445,02 4 519,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9370-250 Calheta 309 238,62 73 573,02 FEDER 24,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000423
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509781462

J.H.M.C. - MANAGEMENT, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura económica e financeira adversa, este incentivo apoia a sustentabilidade das 

contas  reanimando a própria actividade nos proximos anos conforme Demonstrações de 

Resultados e Balanços previsionais apresentados.

30-05-2016 01-01-2014 26-08-2015 9125-042 Santa Cruz 45 298,93 5 775,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000424
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511286635

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e rendas referentes 

ao ano de 2014.
30-05-2016 01-01-2014 01-07-2016 9360-316 Ponta do Sol 9 901,10 1 262,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000425
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508957427

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MÉDICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Actioram é um projecto de qualidade para prestação de serviços de saúde nas áreas da 

medicina física e reabilitação e outras especialidades médicas e paramédicos. O presente projecto 

visa a manutenção de quatro postos de trabalho.

18-07-2016 01-01-2014 07-10-2015 9000-084 Funchal 48 275,58 6 155,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000426
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511169922

CENTROLIDER, GESTÃO DE FROTAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9350-146 Ribeira Brava 26 806,74 3 417,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000427
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e água 

referentes ao ano de 2014.
18-07-2016 01-01-2014 19-09-2016 9000-208 Funchal 92 218,24 15 677,10 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000428
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511004532 OLIVEIRA PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 30-09-2015 9000-059 Funchal 222 246,67 28 336,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-015 Funchal 72 369,73 9 227,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000430
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É objetivo da empresa continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento consolidado 

e é nesse sentido que se apresenta a atual candidatura ao SI Funcionamento 2020, na medida em 

que ao receber este apoio a CIAM - Comércio e Indústria de Automóveis S.A. disporá de uma 

solução financeira que permita reforçar a sua situação económico-financeira.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-082 Funchal 633 480,37 80 768,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000431
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002157 FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-029 Funchal 23 138,49 2 950,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000432
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511183100

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretendemos que este incentivo seja canalizado em parte para o reforço da formação interna, no 

sentido conseguirmos uma melhor preparação para enfrentarmos os desafios que se avizinham. 

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9135-000 Santa Cruz 19 840,30 2 529,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000433
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511123825 HABITAÇÃO JARDIM LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
30-05-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-067 Funchal 32 620,98 4 159,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000434
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-10-2016 9000-705 Funchal 120 859,53 19 812,34 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000435
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-161 Santa Cruz 45 544,13 7 258,60 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000436
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511099290

MCI - MAURÍLIO CAIRES INFORMÁTICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O co-financiamento a ser atribuído ao abrigo da presente candidatura  irá contribuir para que a 

MCI - MAURILIO CAIRES INFORMÁTICA, LDA. consiga melhorar os seus rácios de liquidez e de 

rendibilidade, essencial para crescimento da sua atividade.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-221 Funchal 139 096,17 17 734,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000438
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511271840

FERREIRA & SOUSA - GESTÃO DE 

CONDOMÍNIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e rendas criando assim na empresa 

algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

investimentos e negócios.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-419 Santa Cruz 108 236,90 13 800,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000439
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 502286784

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 

SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
13-04-2016 01-01-2014 30-09-2016 1495-132 Funchal 96 484,03 12 301,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511003340 ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-075 Funchal 283 407,20 36 134,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002750 TAVARES,COSTA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 379.384,75; Subsídio a atribuir de € 56.907,71; Critério A: ?IR= 0,16 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,29 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,4 PONTOS.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-069 Funchal 379 235,71 42 550,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000442
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-07-2016 9050-222 Funchal 540 239,00 68 880,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000444
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 192906690 LUIS MANUEL FERNANDES GOUVEIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-156 Funchal 79 284,84 10 108,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511266030

FRANCISCO MEDEIROS - 

CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim o 

funcionamento da empresa com os custos adicionais. Com o recebimento do incentivo, a 

empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e consequentemente melhorará a 

qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as questões ambientais e também na segurança 

e higiene dos seus trabalhadores. É i

30-05-2016 01-01-2014 15-01-2015 9050-507 Funchal 47 602,39 6 069,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000446
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511260326

BIO SOLAR II - ENERGIAS RENOVAVEIS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo será um forte contributo para o aperfeiçoamento das condições de trabalho, do 

desenvolvimento das capacidades profissionais dos funcionários, reduzindo o impacto dos gastos 

com pessoal, quer nas despesas de consumo de electricidade e água, criando assim na empresa 

algumas condições de sustentabilidade e de crescimento tendo em vista se preparar para novos 

investimentos e negócios 

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-260 Funchal 72 869,64 9 290,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000447
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-013 Funchal 118 616,16 15 123,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000448
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511200692 JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 30-08-2016 01-01-2014 31-07-2015 9125-129 Santa Cruz 208 373,33 26 567,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra periferia 30-05-2016 01-01-2014 30-06-2016 9050-024 Funchal 22 271,76 2 839,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 181083329 ANTONIO JOSE DRUMOND

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 30-05-2016 01-01-2014 07-09-2016 9400-168 Porto Santo 33 732,25 7 168,10 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000451
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511165498

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a Unilateral verá reforçada a sua capacidade 

financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de resposta nas suas obrigações.
27-06-2016 01-01-2014 21-07-2016 9125-169 Santa Cruz 190 644,60 24 307,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-250 Funchal 407 905,20 52 007,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-400 Funchal 222 007,75 33 452,52 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000454
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510522149 REGULAMÉTRICA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ESTE APOIO VAI AJUDAR-OS A COMPENSAR OS CUSTOS INDISPENSÁVEIS À MANUTENÇÃO DOS 

POSTOS DE TRABALHO.
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9300-165

Câmara de 

Lobos
80 260,02 10 233,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000455
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511036388

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O INCENTIVO É DETERMINANTE NA MANUTENÇÃO DOS 35 POSTOS DE TRABALHO. 30-05-2016 01-01-2014 31-07-2015 9060-414 Funchal 573 708,61 73 147,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-049 Funchal 161 474,30 20 587,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000458
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ESTE APOIO A FUNDO PERDIDO É MUITO IMPORTANTE, POIS AJUDA-NOS A COMPENSAR OS 

CUSTOS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA ATIVIDADE.
27-06-2016 01-01-2014 31-07-2017 9050-440 Funchal 84 680,43 10 796,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000459
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509938248

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-116 Funchal 75 454,17 9 620,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000460
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-01-2017 9060-131 Funchal 181 464,31 23 136,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 128784547

AQUILES OLIVEIRA DOS SANTOS 

MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando tempo e condiçoes, para a resolução de 

problemas estruturais, no sentido de encontrarem soluções que passem por tornar as empresas 

sustentáveis.

27-06-2016 01-01-2014 13-07-2016 9125-067 Santa Cruz 63 350,36 12 115,76 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000462
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

Governo Regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica.
30-05-2016 01-01-2014 07-09-2015 9000-082 Funchal 451 753,62 57 598,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000463
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento das empresas 30-05-2016 01-01-2014 30-09-2015 9000-127 Funchal 241 782,37 28 361,07 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511268459 TOUAREG - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a insularidade e a orografia da RAM, são dois factores geradores de custos acrescidos à 

nossa empresa e ao sector da construção na sua globalidade.Atendendo a que os factores da 

insularidade e orografia geram custos significativos para o sector da construção na RAM, este 

projecto assenta na perfeição na nossa empresa, pois vai permitir uma comparticipação para 

minorar estes custos, aume

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-168 Funchal 170 208,96 17 361,31 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509218369

NUMEROATUAL - CONTABILIDADE E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende atingir os objectivos que traçou,que passam pela satisfação quer dos 

colaboradores quer dos seus clientes, para que possa aumentar a sua quota de mercado. 
30-05-2016 01-01-2014 31-08-2016 9000-727 Funchal 16 108,89 2 053,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000466
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio em 15% dos custos de funcionamento conf. portaria 30-05-2016 31-01-2014 30-04-2016 9000-127 Funchal 235 209,25 29 989,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio de 15% nos custos de funcionamento para atenuar a ultraperiferia 30-05-2016 31-01-2014 31-10-2015 9325-087
Câmara de 

Lobos
181 364,66 23 124,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000468
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031220

GESBRAVA - GABINETE GESTÃO E 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O PRESENTE PROJECTO COMTEMPLA GASTOS NO VALOR DE €78.727,79 SENDO O SUBSIDIO 

ESTIMADO DE €11.809,16, VALOR ESTE QUE SERÁ UMA IMPORTANTE AJUDA PARA REDUZIR OS 

GASTOS REFERENTEA A ULTRA-PERIFERIA.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-401 Funchal 78 512,47 10 010,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000470
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 1.626.956,21; Subsídio de € 100.000,00; Critério A: ?IR= 0,03 que corresponde a 80 

pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 

50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 PONTOS.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-155 Funchal 1 584 806,74 85 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000471
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048025

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoioo aos sobrecustos 27-06-2016 31-01-2014 02-11-2015 9000-056 Funchal 198 177,34 25 267,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000472
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048882

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO 

DESPACHANTE OFICIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento 27-06-2016 31-01-2014 31-10-2015 9000-056 Funchal 416 655,12 53 123,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000473
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9370-702 Calheta 129 837,50 16 554,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020  manifesta-se numa clara oportunidade para a 

empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários num mercado 

exigente e altamente competitivoContando a WakZome com uma equipa extremamente 

qualificada e motivada , e com uma estrutura financeira equilibrada para que o recurso ao apoio 

de tesouraria decorrente da candidatura ao

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9400-168 Porto Santo 552 473,42 75 509,33 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000476
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
30-05-2016 01-01-2014 01-08-2015 9385-120 Calheta 58 774,08 7 493,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000477
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511252595

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E 

ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à Compensação dos Custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 30-05-2016 01-01-2014 31-08-2016 9000-042 Funchal 28 561,24 3 641,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511169396

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA 

CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

30-05-2016 01-01-2014 31-10-2015 9240-225 São Vicente 132 218,64 16 857,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510480136

SONHOS LOW COST - SOLUÇÕES 

ALIMENTARES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

13-04-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-503 Funchal 92 130,30 11 746,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000480
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511176880

TECNIRAM - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

E FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim uma redução das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9200-102 Machico 32 211,78 4 107,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000482
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-000 Santa Cruz 196 694,33 25 078,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511049749

BELTRÃO COELHO (MADEIRA) - 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 04-01-2016 9000-160 Funchal 123 125,37 15 698,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000485
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região.

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 02-02-2015 9050-222 Funchal 1 737 333,50 85 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000486
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região.

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-05-2016 01-01-2014 31-10-2015 9000-015 Funchal 450 258,12 57 407,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510284108 DIVINEVIOLET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento da empresa. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-015 Funchal 71 308,98 11 364,88 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000489
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apiio em 15% de alguns custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 04-02-2016 9000-000 Funchal 56 761,20 7 237,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende obter um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da 

ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre as despesas 

elegíveis.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-057 Funchal 14 573,48 1 858,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000491
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-044 Funchal 55 900,24 7 127,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000493
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511282630 GARDENGLASS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-030 Funchal 48 328,60 6 161,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-998 Funchal 106 217,81 13 542,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000496
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo Unipessoal , Lda  verá melhoradas  as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições 

de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

30-05-2016 01-01-2014 03-02-2016 9000-159 Funchal 215 768,60 27 510,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não sóhttps://www.idr.gov-

madeira.pt/BolsaCandM1420/Candidaturas/Passo1.aspx#tabEntidade manter os postos de 

trabalho como também alavancar a empresa para novos investimentos que urgem, para a 

sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-241 Funchal 86 529,10 11 032,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000498
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511282990 PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9060-209 Funchal 53 924,97 6 875,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000499
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-058 Funchal 121 084,21 15 438,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511009429 ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fortalecimento da tesouraria para poder investir em equipamentos e formação 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-127 Funchal 180 994,76 23 076,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000501
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020 manifesta-se numa clara oportunidade para a 

empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários num mercado 

exigente e altamente competitivoContando a Strongflavour com uma equipa extremamente 

qualificada e motivada , e com uma estrutura financeira equilibrada para que o recurso ao apoio 

de tesouraria decorrente da candidatu

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9024-501 Funchal 512 538,54 65 348,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra periferia 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-073 Funchal 299 378,69 38 170,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-018 Santa Cruz 218 153,18 33 377,44 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000504
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511224680

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE 

GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9100-013 Santa Cruz 123 616,79 15 761,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508157803 MARVERONA II - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto que consubstanciamos nesta candidatura visa utilizar o Si-funcionamento, para dispor 

do conjunto de medidas de acção económica disponibilizadas e que têm por objectivo promover 

o desenvolvimento estratégico da Região Autónoma da Madeira.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-151 Santa Cruz 50 572,65 6 448,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o recebimento do incentivo, a empresa continuara a  melhorar as suas diversas áreas 

funcionais e consequentemente melhorará a qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as 

questões ambientais e também na segurança e higiene dos seus trabalhadores.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9240-018 São Vicente 186 816,62 23 819,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511077998

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO 

DE FLORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim o 

funcionamento da empresa com os custos adicionais. Com o recebimento do incentivo, a 

empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e consequentemente melhorará a 

qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as questões ambientais e também na segurança 

e higiene dos seus trabalhadores.

30-05-2016 01-08-2014 20-08-2015 9240-218 Funchal 233 551,44 29 777,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511277520 MARTINS & FIGUEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-07-2015 9100-020 Santa Cruz 129 272,11 16 482,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511250282 AUQMIA - CLÍNICA VETERINÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento da empresaPromover a competitividade através de um auxilio financeiro 

ao investimento e manuteção dos postos de trabalho
27-09-2016 02-01-2014 31-12-2015 9000-000 Funchal 30 354,10 3 870,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção de 14 postos de trabalho 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-059 Funchal 140 454,03 17 907,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 93,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 107.375,30; Subsídio a atribuir de € 16.106,30; Critério A: ?IR= 0,03 que 

corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,10 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x100+0,30x88= 93,1 PONTOS.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-233 Funchal 107 372,98 13 690,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511285647 METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9300-422
Câmara de 

Lobos
199 210,65 25 399,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511056583

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE 

ALUGUER SEM CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento da empresa. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-015 Funchal 151 048,81 22 221,60 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000516
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-235 Funchal 724 612,39 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000517
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511065353 BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que visem esbater as dificuldades permanentes e estruturais das 

empresas da região.
30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-000 Funchal 345 017,71 43 989,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a SICAPREP verá reforçada a sua capacidade 

financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de resposta nas suas obrigações.
27-06-2016 01-01-2014 30-11-2016 9125-169 Santa Cruz 593 475,24 75 668,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511210280 ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 27-09-2016 01-01-2014 30-11-2016 9400-055 Porto Santo 17 073,56 3 628,13 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000520
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511085117 RJP CLEAN SOLUTION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

#NOME? 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-067 Santa Cruz 159 766,67 20 370,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511151110

ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO ALIMENTAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Incentivo Funcionamento 2020, é um contributo significativo para a António N. Nóbrega 

II.Ajudando desta forma a empresa nos custos de pessoal, sendo este um valor muito significativo 

nas custos correntes.E podendo assim a empresa manter e renovar os seus postos de trabalho, 

dando assim as melhores condiçoes laborais e sociais ao seus colaboradores, refletindo-se na 

melhoria da qualidade.

30-05-2016 01-01-2014 20-01-2015 9060-209 Santa Cruz 1 552 393,72 85 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511276729

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

manutenção dos postos de trabalho.melhores condições do negocio 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-025 Funchal 45 038,31 5 742,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-122 Funchal 545 079,60 69 497,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511004290

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-000 Funchal 60 555,63 11 581,27 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511253427

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 27-09-2016 01-01-2014 31-07-2015 9350-146 Ribeira Brava 61 535,15 7 845,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511200811

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projecto pretende-se essencialmente usufruir de um auxilio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo assim a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9125-018 Santa Cruz 31 854,64 4 061,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2016 9135-354 Santa Cruz 163 111,79 20 796,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000528
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 210053640 RICARDO JOÃO ABREU MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesa elegível: 27.016,30Incentivo previsto: 4052,45 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2016 9050-021 Funchal 24 500,69 3 123,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000529
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511061668 ALVES & ALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 27-09-2016 01-01-2014 16-10-2015 9200-032 Machico 84 249,42 10 741,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218753

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto irá contribuir para redução de 15% dos custos que mais efetam as empresas 

que são os custos com pessoal, rendas entre outras. Com este apoio permite equilibrar as contas 

da empresa e ajudar a manter-se em funcionamento.

30-05-2016 27-12-2013 31-12-2016 9020-215 Funchal 36 244,94 4 621,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-10-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-720 Funchal 458 878,59 58 507,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9135-999 Funchal 213 920,72 27 274,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511285876 GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 30-05-2016 02-01-2014 07-07-2016 9000-192 Funchal 350 624,73 44 704,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

atual candidatura ao SI-Funcionamento 2020 manifesta-se numa clara oportunidade para a 

empresa manter os seus níveis de competitividade e qualidade tão necessários num mercado 

exigente e altamente competitivoContando a NA HORA-LAVANDARIAS, LDA com uma equipa 

extremamente qualificada e motivada, e com uma estrutura financeira equilibrada para que o 

recurso ao apoio de tesouraria decorrente da c

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9360-500
Câmara de 

Lobos
150 871,27 19 236,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9200-083 Machico 176 155,67 22 459,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-273 Funchal 670 573,93 85 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511181272 FRUTAS DOURADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

27-06-2016 01-01-2014 22-10-2015 9020-074 Funchal 434 485,34 55 396,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510257577

FLAVOUR DIMENSION - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9300-020 Funchal 27 914,74 4 152,31 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

27-06-2016 01-01-2014 30-11-2015 9000-775 Funchal 148 314,75 18 910,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000541
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 191481777 MARIA JOSE GONÇALVES VIRISSIMO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura ao funcionamento 2020, visa a compensação dos custos adicionais do empresário, 

podendo o mesmo manter os postos de trabalho (atualmente 4), pelo período mínimo de 2 anos, 

contribuindo assim para a redução de desemprego da região autónoma da Madeira.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9350-223 Ribeira Brava 28 046,85 3 558,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000542
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511270062

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-241 Funchal 53 299,24 6 795,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo servirá para compensar na medida do possível os sobrecustos de funcionamento. 18-07-2016 01-01-2014 02-11-2016 9200-094 Machico 195 525,35 24 929,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000546
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511182813 GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-067 Santa Cruz 76 666,22 9 774,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000548
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511132875

LINO ABREU SAPATARIAS, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

27-06-2016 01-01-2014 01-12-2017 9050-028 Funchal 108 059,20 13 777,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000549
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511109245

CAMACHO & NASCIMENTO, 

JOALHEIROS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Camacho & Nascimento, Lda, dentro da sua vasta actividade principal, especializou-se 

mais concretamente na comercialização de relógios, colares e outros artigos de colecção de 

ourivesaria, através da vasta gama dos produtos da Stern.Com as dificuldades que a economia 

mundial atravessa, as exigências por parte dos fornecedores são cada vez maiores, sendo que, o 

crédito dos fornecedores 

30-05-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-111 Funchal 63 334,20 8 075,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511036981

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-051 Funchal 82 323,04 10 496,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511166036 JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 20-11-2015 9050-019 Funchal 419 556,80 53 493,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510655017 REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-056 Funchal 32 264,80 4 113,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511244606

COMD - CLÍNICA ORTODÔNCIA E 

MEDICINA DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
27-06-2016 01-01-2014 16-08-2016 9064-507 Funchal 42 452,16 5 412,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 157076296 MARIA FATIMA CONCEIÇÃO COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9270-156 Calheta 47 979,12 6 117,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000557
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511193181 ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9325-000
Câmara de 

Lobos
63 268,95 8 066,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511199228

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretendo que este incentivo seja canalizado em parte para o reforço da formação interna, no 

sentido conseguirmos uma melhor preparação para enfrentarmos os desafios que se 

avizinham.Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa e

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9200-087 Machico 50 756,88 8 089,37 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511096445

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-098 Funchal 265 101,36 33 800,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000560
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-250 Funchal 225 752,40 23 986,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511190743 SNACK-BAR VILA FORMOSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de meios para fazer face aos sobrecustos provocado pela ultra periferia 30-05-2016 31-01-2014 29-08-2016 9000-000 Funchal 41 958,23 5 349,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-046 Funchal 382 429,65 48 759,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000563
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511016263

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente fragilidade do tecido empresarial da Região Autónoma Madeira, que origina prazos 

médios de recebimento incomportáveis, e as restrições bancárias dos últimos anos deterioraram 

o ciclo de recebimento, o que levou a que surgissem diversas dificuldades de tesouraria.Assim, 

este cofinanciamento contribuir melhorar os seus rácios de liquidez e de rendibilidade, mantendo 

a atividade nos ní

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-192 Funchal 1 290 897,22 85 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510304745

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO 

E ANIMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-291 Funchal 60 557,33 7 721,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS 

DE INFORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Fazer mais tarde 18-07-2016 01-01-2014 15-06-2016 9000-038 Funchal 113187,4 14431,39 FEDER 0,13

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-000566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-152 Funchal 286 807,38 36 567,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511153147

NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E 

INTERNET LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentatibilidade da empresa passa pelo facto da empresa dispor de 

um conjunto de meios financeiros que pretende utilizar, para canalizar no seu conjunto de 

recursos humanos.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-155 Funchal 27 996,07 3 569,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508056365 NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social), qualificação dos seus 

recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O 

impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrig

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-066 Funchal 57 786,66 7 367,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000570
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511248105

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, 

FISCALIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos com pessoal, electricidade, água e estudo. 18-07-2016 01-01-2014 29-07-2016 9000-024 Funchal 41 702,24 5 317,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511110200

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA E 

ORTODONTIA DO BOM JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Proporcionar à empresa meios financeiros para adquirir conhecimento e equipamentos de 

tecnologia avançada.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-028 Funchal 111 799,67 14 254,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510016545

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE 

VETERINÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-08-2016 01-01-2014 07-12-2016 9000-032 Funchal 24 750,44 3 155,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000573
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-025 Funchal 498 393,12 63 545,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048629

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-

SOCIEDADE DE MEDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-09-2016 01-01-2014 21-09-2015 9000-127 Funchal 25 081,01 3 197,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2014 9060-403 Funchal 772 457,85 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000577
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, através de formação certificada, bem como a implementação e certificação na área 

da higiene e segurança alimentar.

27-06-2016 01-01-2014 09-09-2016 9000-248 Funchal 137 535,07 17 535,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510245862 TIMENTAVES PORTUGAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento dos projetos que usem esbater as dificuldades permanentes e estruturais das 

empresas da região
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-082 Funchal 114 955,02 14 656,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000579
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511018452 DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A gerência está convicta que o recebimento presente incentivo revela-se de enorme importância 

para garantir a viabilidade da empresa, a curto prazo, onde todo o tecido empresarial Regional se 

vê ameaçado pelos handicaps que as regiões ultraperiféricas são alvo, bem como de toda a 

conjuntura económica actual.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9020-083 Santa Cruz 57 690,73 7 355,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511012870

MANUEL PEREIRA GONÇALVES 

(SERRÃO) & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) & Filhos, 

Lda., tornando-a mais competitiva por forma a poder atuar num mercado cada vez agressivo e 

global.

27-06-2016 01-01-2014 24-09-2015 9350-209 Ribeira Brava 572 863,26 73 040,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511001711

EMPRESA FARMACEUTICA DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O PROJECTO PERMITIRÁ MINIMIZAR OS GASTOS DECORRENTES DA ULTRA PERIFERIA. 27-06-2016 01-01-2014 31-07-2015 9000-067 Funchal 149 287,81 19 034,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada.

30-05-2016 01-01-2014 09-09-2016 9004-516 Funchal 206 680,52 26 351,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509685218 MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

27-06-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-066 Funchal 32 764,20 4 177,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000586
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511113056

DEVÓNIAMADE - ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-348 Funchal 17 233,59 2 197,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511133880

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-647 Funchal 33 081,56 4 217,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000588
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511236514

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9200-040 Machico 81 009,34 10 328,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000589
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509978940

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada.

27-06-2016 01-01-2014 31-03-2016 9125-043 Funchal 95 028,10 9 913,16 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000590
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-018 Funchal 73 419,81 9 361,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000591
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511053720

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-251 Funchal 153 782,85 19 607,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada.

30-05-2016 01-01-2014 09-09-2016 9000-603 Funchal 115 900,73 14 777,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-100 Funchal 537 413,52 68 520,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000594
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509033113 TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Taxtarget, tornando-a mais competitiva por 

forma a poder atuar num mercado cada vez agressivo e global.
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-047 Funchal 33 503,00 4 271,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000597
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511235860

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-645 Funchal 173 586,35 22 132,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000598
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-393 Calheta 194 175,56 24 757,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000599
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031114

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, 

PASTELARIA E BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus serviços e capacidade 

instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez que dada a 

especificidade dos serviços prestados, é o know how que a empresa apresenta em termos de RH, 

que muito determina o seu desempenho, e a satisfação dos seus clientes. Por isso, a política da 

empresa em relação aos postos de 

27-06-2016 01-01-2014 31-07-2015 9060-222 Funchal 436 464,27 55 649,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509295339 CARTA NA MANGA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social, referentes ao ano 

de 2014.
27-06-2016 01-01-2014 02-08-2016 9370-063 Calheta 26 616,58 3 393,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000601
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511078137

BTOCONCEPT MADEIRA - 

CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo, a candidatura ao projeto FUNCIONAMENTO2020 resulta na tentativa de compensar 

os custos da empresa inerentes a sua exploração.
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-060 Funchal 180 572,44 23 022,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000602
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Devido às recentes políticas de contenção de despesa do Estado,  as margens de comercialização 

têm vindo a diminuir , pelo que se torna necessária a redução dos gastos operacionais, de 

funcionamento, para que a atividade se desenvolva gerando resultados positivos.

27-06-2016 01-01-2014 30-11-2015 9370-000 Calheta 88 204,82 11 246,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000603
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9370-135 Calheta 57 226,24 7 296,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000605
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509354602

PAULO FARIA MACEDO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-255 Funchal 61 681,87 7 864,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218370 EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9004-538 Funchal 35 845,40 4 570,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511255390

NATA DOURADA, PADARIA E 

PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9400-179 Porto Santo 100 098,74 21 270,99 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511109180

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir recuperar os custos de ultraperiferia inerentes à Localização Geográfica do Projecto 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9200-129 Funchal 170 216,97 27 490,05 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000611
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511053096

ECGPLAN-ENGENHARIA,GESTÃO E 

PLANEAMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-116 Funchal 355 918,96 45 379,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivasL 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-129 Funchal 74 726,17 9 527,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 30-05-2016 01-01-2014 31-12-2016 9200-000 Machico 304 239,70 38 790,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000615
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-185 Funchal 98 932,94 12 613,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511039875

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa a manutenção de três postos de trabalho.O presente incentivo constituirá um 

apoio importante para a estabilização ao nível dos resultados, da manutenção dos postos de 

trabalho e de reinvestimento a médio prazo na renovação do parque informático que se aproxima 

do seu limite de vida.

27-06-2016 19-11-2013 31-12-2016 9200-225 Machico 47 821,50 6 097,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000618
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218192 PAULO BERENGUER - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Paulo Berenguer, Lda. pretende dar continuidade à sua actividade operacional nos futuros anos 

apostando nos seus recursos humanos para o desenvolvimento sustentado.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9200-075 Machico 112 938,81 14 399,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000619
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000685

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social), qualificação dos seus 

recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O 

impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrig

27-06-2016 01-01-2014 18-11-2015 9060-050 Funchal 370 075,06 47 184,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000621
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509440347 BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

18-07-2016 01-01-2014 31-10-2015 9000-706 Funchal 40 870,06 5 210,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511171927

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-017 Funchal 16 539,35 2 108,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509901670

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O cofinanciamento a ser atribuído irá contribuir melhorar os seus rácios de liquidez e de 

rendibilidade, mantendo a atividade nos níveis definidos pelos responsáveis.Naturalmente que o 

incentivo a que a sociedade beneficiária agora se candidata, ir á contribuir para maior 

solvabilidade, capacitando-a, desse modo, para novos desafios!

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-019 Porto Santo 581 303,60 74 116,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000625
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031203

CN-PROTESE E MEDICINA DENTARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando tempo para a resolução de problemas 

estruturais no sentido de encontrarem soluções que passam por tornar as empresas sustentáveis.

18-07-2016 01-01-2014 08-09-2016 9050-022 Funchal 40 547,85 5 169,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-06-2016 01-01-2014 27-07-2016 9050-328 Funchal 582 966,02 74 328,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-215 Funchal 271 120,23 34 567,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na sustentabilidade da empresa é importante, porque vai proporcionar 

a possibilidade de algum investimento que a empresa necessita, bem como dar a possibilidade da 

empresa solver os seus compromissos mais rápidamente para com os seus fornecedores e demais 

entidades.

30-08-2016 01-01-2014 28-11-2016 9050-447 Funchal 56 714,37 7 231,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510045464 JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto tem como objetivo de receber incentivo utilizando o mesmo para efetuar pequenos 

investimentos inerentes a empresa.
30-05-2016 01-01-2014 06-07-2016 9000-054 Funchal 98 681,00 12 581,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511227116

QUANTIAS - CONTABILIDADE E 

ASSESSORIA EM GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este auxílio irá compensar despesas correntes, libertando meios na tesouraria da empresa numa 

altura de conjuntura económica menos favorável. Este impacto poderá ser avaliado nos mapas e 

indicadores de rentabilidade da empresa.

30-08-2016 01-01-2014 02-02-2015 9360-000 Ponta do Sol 12 433,80 1 585,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000632
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023855

PANIGRAÇA - PANIFICADORA DA 

GRAÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

PANIGRACA vem com objetivo de se candidatar ao programa receber o incentivo que ira aliviar a 

sua pressão financeira e ter oportunidade de poder efectuar alguns investimentos necessários a 

modernização da empresa.

27-06-2016 01-01-2014 31-08-2015 9020-088 Funchal 134 388,70 17 134,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-000 Funchal 912 714,28 85 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511270488 CJS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

27-06-2016 01-01-2014 31-07-2015 9240-215 São Vicente 29 632,96 3 778,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510816851 DOMUSMADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na sustentabilidade da empresa é importante, porque vai proporcionar 

a possibilidade de algum investimento que a empresa necessita, bem como dar a possibilidade da 

empresa solver os seus compromissos mais rápidamente para com os seus fornecedores e demais 

entidades.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-120 Funchal 29 464,04 3 756,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000636
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 24 588,66 3 135,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000637
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511280327

LUSORIGINAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo financeiro acaba por influenciar de forma significante, e ser determinante numa 

gestão mais sustentável face ao mercado ainda muito instável e por essa razão contribuir para a 

continuidade da empresa.

27-06-2016 01-01-2014 28-12-2015 9000-058 Calheta 37 503,26 6 694,34 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000640
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar e aumentar o número de postos de trabalho 

existentes. Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores profissionais a 

nível de fornecedores, e demais colaboradores e prestadores de serviços, contribuindo para o 

reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução 

económico-financeira da nossa Região

27-06-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-054 Funchal 301 243,72 42 451,58 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9300-145
Câmara de 

Lobos
141 450,32 18 034,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000642
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-056 Funchal 96 036,41 12 244,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000643
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511229682

ON 7 - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-142 Santa Cruz 74 472,09 9 495,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000646
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-020 Funchal 69 048,02 8 803,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511279353 CONGRAÇA - CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A realização do presente projecto consiste, fundamentalmente, na obtenção dos meios 

financeiros capazes de manter a exploração do empreendimento em condições aceitáveis face ao 

ambiente muito difícil com que se vem confrontando, essencialmente, motivado pela crise 

internacional que envolve grande parte das economias, particularmente, a europeia. Não 

obstante a redução que a actividade turístic

27-06-2016 01-01-2014 27-02-2015 9060-400 Funchal 72 388,61 9 229,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atividade consiste na comercialização de produtos farmacêuticos e localiza-se na Calheta. A 

empresa candidata-se ao incentivo como forma de compensar o peso dos gastos operacionais 

suportados no desenvolvimento da atividade.

18-07-2016 01-01-2014 02-02-2015 9370-149 Calheta 267 758,50 34 139,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509411061 IMEXCO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9020-365 Funchal 125 963,15 16 060,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511140070

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e água 

referentes ao ano de 2014.
18-07-2016 14-01-2014 30-06-2015 9350-000 Ribeira Brava 161 722,64 20 619,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000651
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-020 Funchal 62 965,39 8 028,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511009011

PREBEL - SOCIEDADE TÉCNICA DE 

PREFABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A PREBEL, S.A. tem como metas acompanhar o desenvolvimento do mercado, tendo em atenção 

a satisfação das necessidades dos seus clientes, nomeadamente da disponibilização de produtos, 

soluções técnicas por medida e serviços cada vez com melhor qualidade.A redução dos custos no 

acesso à matéria-prima, da operação e da distribuição permitem esbater os custos de contexto da 

insularidade.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-260 Funchal 371 378,06 44 983,16 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511023910

ROCA, MADEIRA E MAR - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-07-2016 01-01-2014 19-01-2015 9125-050 Santa Cruz 855 566,41 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000655
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511074387

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E 

COMÉRCIO DE IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 42 564,34 5 426,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000656
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que continua a efetuar até à data.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-039 Funchal 706 285,81 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações , Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa. 

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-260 Funchal 32 461,60 4 138,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511029632

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atividade de distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos tendo como principais 

clientes, todas as farmácias e para farmácias da RAM , SESARAM, clínicas com internamento e 

consultórios dentários.

27-09-2016 01-01-2014 30-04-2015 9050-024 Funchal 547 787,59 69 842,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo contribuirá para atenuar as dificuldades decorrentes da conjuntura e dos efeitos do 

esforço de investimento feito com o avanço das obras de remodelação que implicaram gastos 

operacionais adicionais.

27-09-2016 15-01-2014 31-12-2016 9000-100 Funchal 942 936,52 85 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511113048 DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de uma maior sustentabilidade e competitividade, através do investimento 

referenciado e criar condições para manter os postos de trabalho. 
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-053 Santa Cruz 26 394,54 3 365,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dotar a empresa de uma maior sustentabilidade e competitividade, atraves do investimento 

referenciado e criar condicoes para manter os postos de trabalho
30-08-2016 01-01-2014 19-02-2015 9360-215 Ponta do Sol 939 469,19 85 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511002440 J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo à exploração, associado às medidas de redução de custos usasos na empresa, 

nomeadamente devido à implementação do 1º. projecto de investimento, no âmbito do SIRE - 

Projectos Especiais, no que se relaciona com as energias renováveis, majorado com o retorno do 

investimento, por via da abertura de duas lojas, com impacto nas vendas desde o inicio deste 

ano, contribuiram para a  melhori

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-116 Funchal 682 130,74 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510493343

ILHOFISCO II - CONTABILIDADE E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a  empresa promotora  verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições  e requisitos 

de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-018 Funchal 202 389,72 25 804,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000665
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511274130 SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-221 Funchal 19 972,87 2 546,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000666
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510144268 SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto apresenta um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS 

SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, RENDAS DAS 

INSTALAÇÕES, CUSTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme previsto nas 

subalíneas i), ii),  iii e v), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria 

n.º119/2015 de 17 de julho.

27-09-2016 01-01-2014 04-06-2015 9360-500 Ponta do Sol 169 487,61 21 609,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000669
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511125909

PAULINO CASTANHO, ILUMINAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este incentivo irá melhorar os seus indicadores de rentabilidade e autonomia 

financeira.
27-09-2016 01-01-2014 31-01-2015 9360-306 Ponta do Sol 35 870,01 4 573,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511277709

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE 

ENERGIA E AMBIENTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social referentes ao ano de 

2014.
27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-127 Funchal 41 567,11 5 299,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000671
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511191731 NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-020 Funchal 32 247,74 4 111,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000673
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511276974 CLÁUDIO MELIM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-008 Santa Cruz 36 923,37 4 707,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo permite à empresa reforçar os seus indicadores de rentabilidade e de 

solvabilidade.
27-06-2016 01-01-2014 20-01-2015 9100-010 Santa Cruz 256 548,15 32 709,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509706509

G-MED, COMÉRCIO POR GROSSO DE 

MEDICAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-251 Funchal 82 157,66 10 475,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511099363

PEROLAS DO ATLANTICO - 

OURIVESARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2017 9000-065 Funchal 50 691,47 6 463,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000682
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031181

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sales, Faria & Andrade , Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-647 Funchal 216 146,50 27 558,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000683
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511236999

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

27-06-2016 01-01-2014 15-07-2016 9050-024 Funchal 483 224,67 61 611,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000684
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511230664 ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este incentivo a empresa irá melhorar os seus indicadores, bem como potenciar ainda mais 

o seu negocio
27-09-2016 01-01-2014 20-08-2015 9020-105 Funchal 41 272,64 5 262,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000686
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511014422 REBELOS & CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 15-07-2016 9000-000 Funchal 109 988,92 14 023,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000687
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511110456

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM 

CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2014.
27-06-2016 01-01-2014 30-08-2016 9360-306 Ponta do Sol 54 310,75 6 924,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511204388

POOLGEST - CONSULTORIA EM 

PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-06-2016 01-01-2014 01-06-2017 9000-000 Funchal 50 276,01 6 410,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000689
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511062508 SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma sustentabilidade a médio longo prazo através da melhoria dos rácios financeiros e 

aplicação dos meios libertos na capacidade produtiva e dinâmica de acção.
27-06-2016 01-01-2014 20-07-2016 9125-072 Santa Cruz 101 513,11 16 394,37 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511062117

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA 

EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2016 9000-113 Funchal 121 259,82 15 460,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto essencial para garantir a sustentabilidade da empresa e alavancar a sua competitividade. 

No último ano, ocorreu uma inversão na tendência decrescente do volume de negócios anual, 

sendo esta facto indicativo da necessidade da empresa apostar no capital humano e tecnológico, 

de modo a garantir o seu crescimento sustentável. Sem o incentivo previsto no projeto, esta 

aposta fica comprometida. 

18-07-2016 01-01-2014 10-11-2016 9050-014 Funchal 358 991,18 45 771,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510678505

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-042 Santa Cruz 86 025,26 10 968,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000694
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511240686

FARMÁCIA DO VALE VERDE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir para melhorar as condições de trabalho, desenvolvimento das 

capacidades profissionais dos funcionários, minimizar o impacto dos gastos com pessoal, nas 

despesas de consumo de electricidade e água, criando na empresa condições de sustentabilidade 

e de crescimento tendo em vista se preparar para novos investimentos, negócios e obtenção de 

novos postos de trabalho

27-06-2016 01-01-2014 20-02-2015 9030-303
Câmara de 

Lobos
57 843,99 7 375,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511212410 RAÚL PESTANA - CONFECÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-067 Funchal 71 425,91 9 106,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo irá permitir à empresa continuar com uma política de qualidade, quer através da 

formação de pessoal, quer através da aquisição e adaptação do imobilizado existente para 

redução do consumo de energia, entre outros.

27-06-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-000 Funchal 37 735,05 4 811,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000697
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218630

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE 

AGRICOLA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O AUXILIO AO 

FUNCIONAMENTO RELATIVO A ESTA CANDIDATURA PERMITIRA O FINANCIAMENTO DE MEDIDAS 

CONDUCENTES A IMPLEMENTAÇÃO DE DIVERSAS ACÇÕES COM VISTA A CAPTAÇÃO DE UM 

MAIOR NUMERO DE VISITANTES, AUMENTANDO DESTE MODO A ACTIVIDADE ECONÓMICA DA 

EMPRESA E MANTENDO A EMPREGABILIDADE.

27-06-2016 01-01-2014 20-01-2015 9050-278 Funchal 50 314,55 6 415,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000698
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511215738

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O INCENTIVO A ESTA 

CANDIDATURA PERMITIRÁ O FINANCIAMENTO DAS MEDIDAS CONDUCENTES À IMPLEMENTAÇÃO 

DAS DIVERSAS ACÇÕES DE MARKETING QUE PERMITIRÃO MELHORAR A OCUPAÇÃO DO PALHEIRO 

VILLAGE, BEM COMO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUA, TENDO COMO 

OBJECTIVO A PERMANENTE MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

27-06-2016 01-01-2014 26-07-2016 9060-177 Funchal 491 566,45 62 674,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000699
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511004435 PEDRO, GOMES & MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-021 Funchal 140 686,71 17 937,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000700
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-082 Funchal 37 811,59 4 820,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000701
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510035671 JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 46.000,00€.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9200-110 Machico 311 264,31 39 686,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000702
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511230885

INFORCOLOMBO - SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9400-162 Porto Santo 16 910,87 3 593,56 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000703
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511209835

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS 

ÁLAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9020-064 Funchal 30 846,77 3 932,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000704
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-400 Funchal 213 868,50 27 268,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511030452

ARIMADEIRA-EXTRACÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE AREIAS DA 

MADEIRA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Arimadeira inserida no sector de extracção de inertes, é uma empresa licenciada e reconhecida 

para operar no mercado regional desde a sua fundação em 1988.Inicialmente e para o 

desenvolvimento da sua exploração a Arimadeira detinha nos seus ativos, meios próprios de 

exploração, nomeadamente um navio, para a realização do seu objecto social.No entanto e fruto 

da sua localização ultraperif

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-174 Santa Cruz 271 564,32 29 399,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000706
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511014465

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em síntese a atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na 

medida que permitirá a manutenção e a renovação de fluxos provenientes da utilização 

continuada dos seus activos assegurando imediatamente a sustentabilidade da empresa e para a 

estabilidade do seu quadro de pessoal e contribuído para a manutenção de parcerias locais e 

regionais com impacto directo e positivo

18-07-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-174 Santa Cruz 87 367,23 11 139,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-07-2016 01-01-2014 08-11-2016 9000-021 Funchal 58 030,17 7 398,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507902122 CHAPA GANHA,UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Numa altura em que se assiste alguma retoma da atividade, torna-se fulcral para a atividade da 

CHAPA GANHA, LDA a oferta de serviços/produtos mais inovadores às próprias, sem que estas 

sejam oneradas de forma elevada.O presente incentivo permitirá à sociedade beneficiária obter 

um reforço da sua liquidez imediata para fazer face aos compromissos sociais (salários, subsídios 

de férias e contrib

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-100 Funchal 48 395,21 6 170,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511054548

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em síntese, o impacto do subsidio será direto na medida em que a redução dos custos de 

funcionamento, permitirá não só reduzir ineficiências e riscos operacionais, que serão também 

para a manutenção do seu capital humano da empresa.

18-07-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-103 Santa Cruz 162 767,90 20 752,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511264356

SOLITRO - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Solitro uma empresa estável e com clientes assíduos  vem solicitar um apoio do programa 

funcionamento2020 dando assim meios libertos para efetuar outros pequenos investimentos 

necessários a atividade.

18-07-2016 15-01-2014 23-08-2016 9000-706 Funchal 61 849,10 7 885,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508360382 ACERTOTAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-072 Funchal 54 423,36 6 938,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000715
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511039387 GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Funcionamento 2020 - 1.ª Fase. 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-221 Funchal 65 325,00 9 518,78 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511134681

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Todos estes indicadores e resultados reforçam os capitais próprios da CMJP por via de resultados 

e sua retenção, melhorando significativamente o indicador que melhor traduz a sustentabilidade 

da CMJP, o indicador de solvabilidade que se estima observar um crescimento de 

aproximadamente 18,30% entre o exercício de 2015 e 2016.

18-07-2016 01-01-2014 13-10-2015 9000-721 Funchal 126 739,10 16 159,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511041632

TURISCANIÇO-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-07-2016 01-01-2014 19-01-2015 9125-039 Santa Cruz 757 787,85 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511267568 SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar uma 

análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de restrições no acesso 

ao crédito.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2016 9020-178 Funchal 69 443,90 9 486,51 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000721
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511006829

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Principais áreas de intervenção do projeto: a) consolidação da posição no mercado-reforço do 

parque de impressão do centro de cópias e serviços de digitalização; b) Maior visibilidade da 

empresa através do marketing digital e gestão de redes sociais tendo em vista conquista de novos 

segmentos -alvo; c) Manutenção dos postos de trabalho investindo na formação continua dos 

quadros existentes.

30-08-2016 01-01-2014 13-10-2016 9000-046 Funchal 133 808,09 17 060,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511242190

MYSELF CLINIC - CLÍNICA SAÚDE, BOA 

FORMA E BEM ESTAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar uma 

análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de restrições no acesso 

ao crédito.

30-08-2016 31-01-2014 29-08-2015 9000-645 Funchal 11 864,07 1 512,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

30-08-2016 01-01-2014 01-01-2015 9050-022 Funchal 29 838,43 3 804,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511166516

INTURMED - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se suportar uma parte dos gastos normais de funcionamento, apresentados como 

despesas elegíveis, nomeadamente as despesas com o pessoal e encargos para a Segurança Social 

e os consumos de àgua e electricidade.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-026 Funchal 53 230,99 6 786,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000727
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511046197 TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim o 

funcionamento da empresa com os custos adicionais. Com o recebimento do incentivo, a 

empresa pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e consequentemente melhorará a 

qualidade dos seus serviços, preocupar-se-á com as questões ambientais e também na segurança 

e higiene dos seus trabalhadores.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-127 Santa Cruz 137 819,65 17 572,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000728
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Para prosseguir a atividade do Hotel do Carmo,ao ritmo da evolução do mercado, foram 

suportados gastos operacionais adicionais pelo que a empresa se candidata ao incentivo, que 

contribuirá para atenuar o impacto do acréscimo dos gastos com a exploração e, por 

consequência, para melhorar o desempenho económico.

30-08-2016 21-01-2014 31-01-2015 9000-027 Funchal 398 270,71 50 779,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000729
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510133231 ANTÓNIO & NATACHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-024 Funchal 49 036,80 12 504,38 FEDER 25,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000730
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511024096

MADEIRABLOCO-FABRICA DE BLOCOS 

DE CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

30-08-2016 01-01-2014 30-08-2015 9020-385 Funchal 289 779,79 36 946,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000732
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510500587

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

As despesas elegíveis apresentadas neste projeto incluem os vencimentos e encargos sociais, 

água, energia, transportes e elaboração da candidatura de modo, a empresa obter um apoio 

financeiro para fazer face aos sobrecustos que suporta, com um incentivo de 15% sobre estas 

despesas elegíveis, estimado em 8.264€ com o ano de 2014 como despesas elegíveis. 

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9350-039 Ribeira Brava 23 075,56 2 942,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000733
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511263830 CECÍLIA NÓBREGA & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2014, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 12.250,00€.
30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9060-015 Funchal 78 480,11 8 338,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000736
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Carxop tem vindo a desenvolver a sua atividade e criando postos de trabalho mesmo num clima 

de austeridade o que o levou a tomar riscos de investimento além de ter custos superiores 

aquando comparados com outras em empresas em regiões não ultraperifericas como a RAM, 

desta forma vem se candidatar a um fundo comunitario de apoio de forma a receber um 

incentivo de 15% aliviando a pressao financeira.

30-08-2016 01-01-2014 28-10-2016 9000-290 Funchal 124 859,13 15 919,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000737
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-085 Funchal 49 499,35 6 311,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000739
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-100 Funchal 254 704,65 28 654,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510359485 RIMA, BOAT TOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Rima , Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9200-044 Machico 54 653,33 6 968,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000742
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É objetivo da empresa continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento consolidado 

e é nesse sentido que se apresenta a atual candidatura ao SI Funcionamento 2020, na medida em 

que ao receber este apoio por parte dos incentivos regionais a IDEIASSAUDAVEIS, LDA dispõe de 

uma ferramenta essencial para manter uma estrutura financeira equilibrada.

30-08-2016 01-01-2014 30-09-2015 9020-330 Funchal 115 664,22 14 747,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000743
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em sintese, objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas
30-08-2016 31-01-2014 28-08-2015 9000-069 Funchal 64 156,51 8 179,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000744
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510463444 COLINA RUBRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 5.398€ resultante do apoio de 15% dos 

salários e encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperifecidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

30-08-2016 01-01-2014 24-02-2016 9000-679 Funchal 35 988,53 4 588,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000745
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509819460 ELPS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

30-08-2016 01-01-2014 30-11-2017 9020-214 Funchal 169 483,69 21 609,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000746
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511035896

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 81,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 2.786.494,44; Subsídio a atribuir de € 100.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,04 que corresponde a 50 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x50=50; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x50+0,40x100+0,30x88 = 81,4 PONTOS.

27-09-2016 01-08-2014 31-07-2015 9325-050 Funchal 744 292,41 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511272146

ILHASOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS SOLARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-024 Funchal 79 085,89 10 083,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000748
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511063547 CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-075 Funchal 20 196,72 2 575,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000749
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se que a empresa liberte fluxos para criar investimento e reduza o 

preço de aquisição, esbatendo o valor do transporte.
30-08-2016 01-01-2014 28-08-2015 9020-119 Funchal 315 393,06 40 212,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000750
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511185901

ACELGA - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

abc 30-08-2016 01-01-2014 30-08-2015 9050-401 Funchal 120 125,72 15 316,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000751
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511030126

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9270-032 Porto Moniz 182 355,13 23 250,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509908896

FELICIDADE AOS MOLHOS - 

RESTAURANTES LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estando inscrita num sector económico que tem atravessado várias dificuldades manifestas pelo 

encerramento de diversas empresas, e em que a retração na procura e no rendimento disponível 

das famílias se fazem sentir de modo decisivo, as dificuldades de tesouraria, e mo surgimento de 

grandes superfícies aliadas a um momento de generalizada falta de liquidez, condicionam a 

competitividade global da 

30-08-2016 31-01-2014 14-10-2016 9000-018 Funchal 95 909,30 18 184,01 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000753
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio não reembolsável estima-se em 41.947€ resultante do apoio de 15% dos custos 

salariais acrescido de encargos sociais, bem como, da água, da energia e da elaboração da 

candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da 

ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas 

despesas elegíveis.

30-08-2016 01-01-2014 07-11-2016 9030-317
Câmara de 

Lobos
279 126,03 35 588,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509727875

MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-103 Funchal 28 741,38 3 664,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511281412

CLARA DE ABREU - CABELEIREIROS , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento de gastos de funcionamento 27-09-2016 01-01-2014 07-12-2016 9000-679 Funchal 119 559,77 15 243,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o presente projeto pretende-se libertar fluxos financeiros da empresa e canalizar esses 

mesmos fluxos para investimento, esbatendo os custos de aquisição nomeadamente os de 

transporte, e minimizando as assimetrias nacionais.

18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-019 Funchal 128 013,23 16 321,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511173709

ABIDE, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

ARTESANATO, BIJUTERIAS E 

DECORAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

18-10-2016 01-01-2014 30-08-2015 9050-401 Funchal 227 404,05 28 994,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000759
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510772269 RT FARMA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 3.375,00€.
30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-777 Funchal 21 032,28 2 681,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000760
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511184654 ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2016 9200-032 Machico 71 955,53 9 174,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511192991

FRUTARIA CIDADE VELHA UNIPESSOAL 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa a manutenção dos postos de trabalho mas não descurando o seu aumento no 

futuro.
27-09-2016 01-01-2014 28-08-2015 9000-000 Funchal 74 757,78 9 531,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000762
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo financeiro estimado em 19.052€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 01-01-2014 30-11-2015 9060-051 Funchal 127 013,38 16 194,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000763
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509176100

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto esbater os handicaps da ultra periferia e permitir que haja uma 

libertação de fluxos para o investimento, bem como mínimo a manutenção dos posto de 

trabalho.

27-09-2016 01-01-2014 28-08-2015 9020-154 Funchal 45 183,72 5 760,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9240-018 São Vicente 310 281,65 39 560,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000765
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509326145

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em relação à escassez de recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira mais 

acentuada através de uma diferença nos preços de aquisição, justificada pelos custos de 

transporte das mercadorias para a ilha. Este sobre custo afecta a competitividade na empresa, 

dado que a grande maioria das mercadorias tem de ser transportada para a ilha e, apesar deste 

custo não ser diretamente impu

27-09-2016 01-01-2014 07-11-2016 9050-020 Funchal 105 886,92 13 500,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000767
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511280947

JOSÉ NÓBREGA & FERNANDA 

NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus serviços e capacidade 

instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez que dada a 

especificidade dos serviços prestados, é o know how que a empresa apresenta em termos de RH, 

que muito determina o seu desempenho, e a satisfação dos seus clientes. Por isso, a política da 

empresa em relação aos postos de 

27-09-2016 01-01-2014 14-08-2015 9200-109 Machico 45 337,20 5 780,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000768
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511275161 FERNANDES & JOCELINA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 2.184,00€.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2016 9300-116

Câmara de 

Lobos
8 796,27 560,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509915124

CARPIMETRO - CARPINTARIA E 

SERRAGEM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta iniciativa permite estruturar de forma objetiva os indicadores da empresa e efetuar uma 

análise cuidada, bem como obter liquidez, tão importante nestes tempos de restrições no acesso 

ao crédito.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9060-043 Funchal 69 454,87 8 855,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000771
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511222971 CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-100 Funchal 21 289,46 2 714,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000775
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

27-09-2016 31-01-2014 30-04-2016 9000-127 Funchal 751 738,29 85 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000776
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511028920 GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 34.529€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 01-01-2014 29-11-2016 9000-024 Funchal 218 369,79 27 842,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510298567 TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Treasure Spirit, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-611 Funchal 11 647,48 1 485,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000778
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031459 FERREIRA & LOPES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 31-01-2014 31-03-2016 9000-058 Funchal 51 726,75 6 595,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510040462

FRANCISCO ANDRADE - 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto servirá essencialmente para que a empresa complemente o suporte dos custos de 

funcionamento, e ao mesmo tempo irá permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível 

de atendimento e da oferta dos serviços que presta, através da formação especializada dos seus 

colaboradores.

30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9350-079 Ribeira Brava 30 537,37 3 893,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água. 

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-237 Santa Cruz 337 500,20 43 031,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511227426

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO 

FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos, rendas e custos com electricidade.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2016 9100-000 Santa Cruz 28 012,32 3 571,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000784
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511222386 R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-215 Santa Cruz 216 958,26 27 662,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511249110

VIALOBOS - CARBURANTES E 

LUBRIFICANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 80,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 64.022,10; Subsídio a atribuir de € 9.603,32; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 

50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=73; Critério B 

= 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x73+0,40x80+0,30x88 = 80,2 PONTOS.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9325-023
Câmara de 

Lobos
63 832,15 8 138,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000786
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508783798

OUROLUX - COMÉRCIO DE METAIS E 

PEDRAS PRECIOSAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-021 Funchal 120 039,56 11 903,92 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000787
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508051134 SECTOR REGRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-139 Funchal 110 117,99 14 040,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor candidata-se ao programa de incentivos com a expectativa de obter o incentivo de 

15% sobre algumas rubricas, de forma a originar uma liquidez extraordinária à empresa podendo 

fazer alguns investimentos ou esbater algumas dificuldades sentidas na tesouraria liquida. 

30-08-2016 01-01-2014 19-09-2016 9125-043 Funchal 99 651,34 12 705,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 36.287,46 € resultante do apoio de 15% 

dos salários e encargos sociais, bem como, da água, da energia e da elaboração da candidatura. 

Este incentivo ao funcionamento da empresa representa, assim, uma verdadeira compensação 

aos custos elevados que a empresa suporta com os custos com o pessoal e encargos sociais. 

30-08-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-267 Funchal 155 859,26 19 872,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511225636

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE 

SOUSA & FILHOS - INVESTIMENTOS E 

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-024 Funchal 379 254,46 48 354,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511208774 RIMUS HEALTH FUNCHAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 40 765,97 5 197,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000796
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511062605 FRANCISCO SOUSA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 30-08-2016 01-01-2014 31-07-2015 9200-000 Machico 42 429,57 5 409,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511113870 JARDIM & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 8.713€ resultante do apoio de 15% dos 

salários e encargos sociais, bem como, das rendas, da água, da energia e da elaboração da 

candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da 

ultraperifecidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas 

despesas elegíveis.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2016 9060-051 Funchal 54 490,96 6 947,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000798
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510688381

GERAÇÃO CONFIANTE - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento da empresa. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-071 Funchal 54 244,43 6 916,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

170/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-000799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511042884 CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 75 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 70.123,54; Subsídio a atribuir de € 10.518,53; Critério A: ?IR= 0,01 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=73; Critério 

B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x73+0,40x80+0,30x70= 75 PONTOS.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9300-079
Câmara de 

Lobos
68 168,41 8 691,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000800
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511153490 AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apio de 15% a alguns custos de funcionamento 30-08-2016 01-01-2014 30-11-2015 9325-000
Câmara de 

Lobos
67 635,13 8 623,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000802
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508086728

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9240-209 São Vicente 42 712,63 5 445,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 505062615

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, 

SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação nos custos adicionais do escritorio do Funchal pela atividade desenvolvida numa 

região ultraperiférica. 
30-08-2016 01-01-2014 04-09-2015 1050-165 Funchal 226 742,41 28 909,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-10-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-070 Funchal 421 120,55 53 692,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000806
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 11-09-2015 9300-166
Câmara de 

Lobos
218 994,13 27 921,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509092071

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo irá alavancar a competitividade da Occlusive, tornando-a mais competitiva por 

forma a poder atuar num mercado cada vez agressivo e global.
27-09-2016 01-01-2014 06-10-2015 9125-131 Funchal 60 781,49 7 749,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511148640

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 267 473,83 34 102,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511038798

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo ao abrigo do da candidatura ao Funcionamento 2020 mostra-se 

relevante ao nível de toda a estrutura da empresa, na diminuição do passivo, como resultado de 

uma tesouraria mais folgada, no reforço dos capitais próprios em virtude da incorporação de 

maiores índices de resultados.

30-08-2016 01-01-2014 04-05-2015 9050-075 Funchal 138 942,83 17 715,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000811
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511031157

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

30-08-2016 01-01-2014 21-10-2015 9050-022 Funchal 50 252,66 8 009,02 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000812
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511205961

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
30-08-2016 01-07-2014 02-05-2016 9125-067 Santa Cruz 13 513,15 1 722,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

171/738
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M1420-11-6076-FEDER-000813
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511115407

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS, 

ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, 

CALÇADO E TAPEÇARIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 30-08-2016 01-01-2014 30-10-2015 9200-112 Machico 43 675,93 4 176,51 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000814
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509441335 TOPFARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os custos apresentados neste projeto consistem nos vencimentos e encargos sociais, rendas, 

energia e elaboração da candidatura de modo a empresa obter um apoio financeiro para fazer 

face aos sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo 

de 15% sobres estas despesas elegíveis.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-082 Funchal 53 401,06 6 808,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510035655 LÚCIA & JOÃO - CAFÉS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima de posto 

de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.
30-08-2016 01-01-2014 11-10-2016 9050-216 Funchal 25 837,51 3 294,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509855830 MGH - FRUTIMADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Procura constante da sustentabilidade da empresa curto, médio e longo prazo não só pelo 

importante equilibrio dos rácios financeiros mas também na adaptação da estrutura produtiva à 

procura crescente verificada.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9300-326
Câmara de 

Lobos
41 034,39 10 463,77 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o projecto em causa viabilizará a concretização de iniciativas tendo em vista o reforço 

da actividade comercial e, por outro lado, permitirá a manutenção do actual volume de emprego 

desse modo assegurando a qualidade dos serviços prestados, factor determinante para a 

retenção de clientes e, consequentemente, para a sustentabilidade do negócio. Pelo supra 

referido e conforme se pode c

30-08-2016 01-01-2014 10-11-2015 9000-174 Funchal 174 129,50 22 201,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000820
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511051530

FAGORAMA - COOPERATIVA DE 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se a um investimento de 72.275,45€, com vista a beneficiar de subsidio no 

montante de 10.841,32€.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9300-306

Câmara de 

Lobos
70 921,00 9 042,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000823
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá permitir à empresa manter o seu volume de emprego contribuindo assim para a 

estabilização do emprego na economia.
27-09-2016 01-01-2014 30-10-2015 9060-082 Funchal 41 725,50 5 320,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 911014365 SAÚL PAIVA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de atendimento e da 

oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos 

inovadores no ramo e na capacidade de interacção essencialmente a nível de línguas, porque 

parte dos clientes são estrangeiros.

27-09-2016 15-12-2013 20-08-2015 9270-095 Porto Moniz 296 012,31 37 741,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511254105

GOODIES MINI-MERCADO-

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

30-08-2016 01-01-2014 30-09-2015 9125-065
Câmara de 

Lobos
38 356,88 3 260,34 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000826
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511145144

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE 

COSMÉTICA E APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio em 15% de alguns custos de funcionamento 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-248 Funchal 36 508,72 4 654,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-048 Funchal 83 263,50 10 616,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 20.191€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9125-067 Santa Cruz 114 174,13 14 557,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9350-000 Ribeira Brava 120 196,37 24 903,20 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511261110

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro aos custos de financiamento por forma a tornar as empresas mais competitivas 30-08-2016 01-01-2014 31-03-2016 9000-682 Funchal 32 954,72 4 201,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511194935 MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-071 Funchal 64 404,35 10 557,72 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000834
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que continua a efetuar até à data. Este projeto vem na altura certa para a empresa, 

para manter o e

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9135-060 Santa Cruz 183 197,68 23 357,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283180

ZENERGIA - SERVIÇOS DE 

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima de posto 

de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.
27-09-2016 31-01-2014 07-11-2016 9000-271 Funchal 27 549,40 3 512,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000837
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atividade de supermercado é cada vez mais concorrencial devido à implementação das grandes 

superfícies por toda a região. No entanto com a mudança de hábitos de consumo voltam as 

preferências pelos estabelecimentos de bairro em que os produtos satisfazem as necessidades 

diárias.

30-08-2016 01-01-2014 31-05-2015 9050-047 Funchal 175 322,29 22 353,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000838
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 514008547

QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-177 Funchal 647 522,22 82 559,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa de dois 

modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em relação à escassez de 

recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira mais acentuada através de uma 

diferença nos preços de aquisição, justificada pelos custos de transporte das mercadorias para a 

ilha. Este sobre c

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-053 Funchal 50 248,67 6 406,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000840
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511015054

JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atividade exige contenção nos preços de venda para fazer face à concorrência o que gera um 

aumento do peso dos gastos operacionais suportados no volume de negócios da empresa e 

diminuição dos resultados. Com o incentivo será possível a empresa manter-se competitiva e 

ultrapassar as dificuldades financeiras decorrentes da crise dos últimos anos.

30-08-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-000 Funchal 75 898,59 9 677,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais de custos de funcionamento. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-069 Funchal 84 175,54 10 732,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000845
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511260822

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os custos apresentados neste projeto incluem os vencimentos e encargos sociais, água, energia e 

elaboração da candidatura de modo, a empresa obter um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis, estimado em 17.754€, com o ano de 2014 como despesas 

elegíveis. 

27-09-2016 31-01-2014 31-12-2015 9100-202 Santa Cruz 101 299,90 12 915,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000846
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima de posto 

de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-450 Funchal 38 667,04 4 930,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000849
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511123680

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de reforço e 

revitalização empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a estrutura económico e 

financeira desta empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9050-075 Funchal 224 592,19 28 635,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 180441337

MANUEL HONORIO FERREIRA DE 

SOUSA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-019 Funchal 120 122,24 15 315,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511077378

TOMAPASTA - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9135-414 Santa Cruz 22 898,71 2 919,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511138709

KPLANO - ENGENHARIA E PROJECTOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio estimado a receber nesta candidatura ao Funcionamento 2020 ronda 8.375€ com o 

ano de 2014 como despesas elegíveis que totalizam 60.497,40€ relativo a vencimentos e encargos 

sociais, que a empresa verificou sendo consideradas as despesas elegíveis apoiadas com 

incentivos de 15%.

27-09-2016 01-08-2014 31-12-2015 9000-012 Funchal 52 260,17 6 663,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000854
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No âmbito da presente candidatura, e com base nos custos salariais referentes ao exercício de 

2010, foi calculado um incentivo não reembolsável na ordem dos 8200,00
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9325-023

Câmara de 

Lobos
51 749,55 6 598,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511235330

DUARTE PINTO - CANALIZAÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em termos sucintos o projeto visa essencialmente, colmatar os gastos incorridos mediante o 

recebimento do apoio e utilização do mesmo em questões de gestão estratégica da empresa.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-150

Câmara de 

Lobos
31 999,93 4 079,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000856
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-198 Funchal 333 827,17 42 562,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511081006 JOÃO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende a criação de novos postos de trabalho e a manutenção da sua atividade. 27-09-2016 25-12-2013 31-12-2016 9020-158 Funchal 157 327,91 20 059,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000862
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508477999

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 30-08-2016 01-01-2014 30-09-2016 9400-050 Porto Santo 29 524,78 6 274,02 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000864
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511279612 MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 30-11-2016 9060-194 Santa Cruz 82 794,39 10 556,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000865
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511259310 DÉBORA DINÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Garantir a manutenção do emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios 

actualmente ao serviço do promotor
27-09-2016 01-01-2014 28-08-2015 9050-037 Funchal 40 779,17 5 199,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000866
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511170408

CORREIA & NÓBREGA - CONSTRUÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-10-2015 9125-019 Funchal 20 225,06 2 578,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511009054 RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

RESIDENCIAL COLOMBO uma residencial com mais de vinte anos no mercado e com a 

manutenção dos seus postos de trabalho vem candidatar-se a um apoio não reembolsável de 

forma a conseguir obter uma compensação dos custos ocorridos e conseguir efetuar pequenos 

investimentos inerentes a atividade.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-042 Funchal 154 955,19 19 756,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Contando a Eco Color com uma equipa qualificada e motivada, esta necessita de um reforço 

financeiro para manter a sua sustentabilidade financeira perante as dificuldades do mercado 

atual. Pelo que, recorre ao SI Funcionamento 2020-1ª fase candidatando as despesas salariais que 

a empresa suportou em 2014 com os seus colaboradores e com as rendas do estabelecimento 

alocado à sua atividade em como al

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-116 Funchal 51 967,64 6 625,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000869
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511268769

PINK REAL ESTATE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho. Isso contribuirá para que a empresa possa reforçar a sua aposta naquilo que constitui a 

sua actividade, diversificar a sua oferta por forma a se posicionar-se no mercado com uma 

postura mais competitiva.

27-09-2016 01-01-2014 14-10-2015 9000-039 Funchal 60 936,32 7 769,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-449 Funchal 311 449,00 39 709,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283067 EXPRESS XXI UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores. Tudo isso contribuirá para que a empresa possa ter uma postura 

mais competitiva e assim tornar-se auto-sustentável e preparada para uma política futura de 

investimento e expansão.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9200-077 Machico 54 437,40 6 940,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511209517

MERCEANO JUVENAL RODRIGUES 

PEREIRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio não reembolsável estima-se em 9.408,36 € resultante do apoio de 15% dos custos 

salariais acrescido de encargos sociais, bem como, custos com a renda, com a água, a energia e da 

elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9350-023 Ribeira Brava 62 691,58 7 993,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000874
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511283210 TEXFUEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto apresentar um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS 

SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, e CUSTOS COM O 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, conforme previsto nas subalíneas i), ii) e iv), respetivamente, 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º119/2015 de 17 de julho.

27-09-2016 01-01-2014 03-03-2015 9360-000 Ponta do Sol 24 469,82 3 119,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000875
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-135 Funchal 249 573,30 31 820,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000877
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509949142 MILHO`S BAKERY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-645 Funchal 260 349,98 33 194,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2016 01-01-2014 31-08-2016 9020-415 Funchal 130 447,80 16 632,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa de dois 

modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em relação à escassez de 

recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira mais acentuada através de uma 

diferença nos preços de aquisição, justificada pelos custos de transporte das mercadorias para a 

ilha. Este sobre c

27-09-2016 01-01-2014 28-08-2015 9050-292 Funchal 23 225,82 2 961,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508051410 MUDA D`IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto apresenta um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS 

SALARIAIS e CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, conforme previsto nas 

subalíneas i) e ii), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º119/2015 de 

17 de julho.

27-09-2016 01-01-2014 20-12-2015 9360-511 Ponta do Sol 56 945,87 7 260,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000886
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511191529

AVELINO MARQUES - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível da oferta dos serviços 

que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos inovadores no ramo de 

actividade.

27-09-2016 01-08-2014 31-08-2015 9300-083
Câmara de 

Lobos
126 007,78 16 066,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000887
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511196008

ZARCOFRIO - EQUIPAMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sendo uma empresa que mantem-se no mercado com procura do público mas admitindo que o 

fato de ser uma empresa ultraperiférica e numa situação de crise económica a conjuntura atual 

torna-se muito difícil, o promotor vem se candidatar expectando receber um incentivo de forma a 

esbater alguns dos seus custos operacionais e aliviando a sua tesouraria e realizar alguns 

pequenos investimentos necessário

30-08-2016 01-01-2014 01-08-2015 9300-044
Câmara de 

Lobos
128 374,78 16 367,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000888
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511286481 NANOTERA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este projeto tem como finalidade ajudar a estabilizar a tesouraria da empresa, para 

possamos continuar o nosso crescimento sustentado e criar condições para a criação de mais um 

novo posto de trabalho.

27-09-2016 01-01-2014 24-04-2016 9020-330 Funchal 40 851,68 5 208,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000889
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510446183

ÉPOCA DE CONQUISTAS ANIMAÇÃO, 

RESTAURAÇÃO, EXPLORAÇÃO DE 

BARES, SNACK-BARES E ESPLANADAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Época de Conquistas , Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-062 Funchal 141 053,52 17 984,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000890
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 06-12-2016 9050-401 Funchal 93 114,34 11 872,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511093152

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Garantir a manutenção do emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios 

actualmente ao serviço do promotor
27-09-2016 08-01-2014 31-10-2015 9200-077 Machico 33 522,60 4 274,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511218613

I.T.B. - INVESTIGAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE BIOTECNOLOGIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentam-se encargos com remunerações, encargos sociais por conta da entidade 

empresadora e custos com energia electrica.
30-08-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-043 Funchal 13 339,17 1 700,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estando inscrita num sector económico que tem atravessado várias dificuldades manifestas pelo 

encerramento de diversas empresas, e em que a retração na procura e no rendimento disponível 

das famílias se fazem sentir de modo decisivo, as dificuldades de tesouraria, e mo surgimento de 

grandes superfícies aliadas a um momento de generalizada falta de liquidez, condicionam a 

competitividade global da 

27-09-2016 01-01-2014 28-08-2015 9000-136 Funchal 27 994,65 3 569,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000896
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510775977 PRAZERES DA CARNE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atividade de TALHO recente no mercado pretende receber um incentivo não reembolsável 

originando assim a possibilidade de pequenos novos investimentos inerentes a sociedade e 

conseguir uma pequena compensação dos custos incorridos quando comparados com outras 

empresas em regiões não Ultraperiféricas.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-267 Funchal 32 139,89 4 097,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000898
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 508287340 PRÁTICOS SABORES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-039 Funchal 157 112,31 20 031,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000899
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511209363

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

As despesas elegíveis apresentadas neste projeto incluem os vencimentos e encargos sociais, 

água, energia e elaboração da candidatura de modo, a empresa obter um apoio financeiro para 

fazer face aos sobrecustos que suporta, com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis, 

estimado em 6.767,63€ com o ano de 2014 como despesas elegíveis. 

27-09-2016 15-01-2014 23-11-2016 9350-039 Ribeira Brava 44 153,63 5 629,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000900
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511105940

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E 

LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa de dois 

modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em relação à escassez de 

recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira mais acentuada através de uma 

diferença nos preços de aquisição, justificada pelos custos de transporte das mercadorias para a 

ilha. Este sobre c

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-115 Funchal 25 767,57 1 642,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000901
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510476643 SILVASALTOSAGERJARDIM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9300-006

Câmara de 

Lobos
57 272,12 7 302,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511142684

JCRP - PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio teria um impacto imediato, na medida que este iria concorrer para o 

programa anual de manutenção de equipamento básico e de infra estruturas, o que se tem 

revelado como fundamental para a sustentabilidade do negócio, dado que é a adequabilidade 

desses activos que asseguram a renovação permanente dos serviços prestados e a geração de 

influxos.Refira-se que pelo facto de

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-174 Funchal 20 270,03 2 584,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511011695 MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira 

Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-042 Funchal 207 072,10 26 401,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511024215 CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social, rendas e outros custos essenciais à 

actividade. 

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-058 Funchal 694 910,58 85 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2016 9240-209 São Vicente 103 480,09 13 193,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000907
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-071 Funchal 261 812,51 34 778,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000908
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511000782 ARNALDO & BERENGUER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Custos com rendas de três estabelecimentos da empresa, custos água e eletricidade, salários bem 

como segurança social incorridos no ano 2014.
27-09-2016 01-01-2014 29-01-2015 9060-024 Funchal 346 094,10 44 127,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesa elegível: 155.405,19 €Incentivo não reembolsável:  23.310,78 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9000-059 Funchal 149 417,11 19 050,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000911
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511001169 AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
27-09-2016 02-01-2014 31-08-2015 9050-401 Funchal 63 195,96 8 057,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511156197

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9350-215 Ribeira Brava 71 535,71 9 120,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9240-046 São Vicente 32 497,45 4 143,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000916
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 29-12-2016 9200-102 Machico 16 202,82 2 065,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000917
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-127 Funchal 190 708,88 24 315,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 258147695 WANG WEIMIAO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende manter a sua estabilidade e rentabilidade nos próximos anos. 27-09-2016 01-01-2014 30-12-2016 9000-075 Funchal 66 786,98 8 515,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000919
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511096399 JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se com expetativa de receber o incentivo, aliviando a pressão na tesouraria 

e podendo efetuar pequenos investimentos previstos.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9300-095

Câmara de 

Lobos
88 790,17 11 320,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 512030049

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA E TURISTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9370-612 Calheta 930 759,61 85 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000921
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O facto de estar localizada numa ilha limita de sobremaneira a performance da empresa de dois 

modos: através das limitações na obtenção de recursos e mercadorias.Em relação à escassez de 

recursos a obter, as suas limitações fazem-se sentir de maneira mais acentuada através de uma 

diferença nos preços de aquisição, justificada pelos custos de transporte das mercadorias para a 

ilha. Este sobre

18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-000 Funchal 132 806,87 16 932,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

178/738
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M1420-11-6076-FEDER-000922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510025803 SARA FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-10-2015 9060-036 Funchal 122 380,09 15 603,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511254792

SOPESI - MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-020

Câmara de 

Lobos
73 712,19 15 663,84 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511232527 TELO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro tem como objetivo da empresa desenvolver a sua atividade comercial e 

assegurar os postos de trabalho nos próximos anos com a máxima tranquilidade.
27-09-2016 01-01-2014 13-04-2015 9000-736 Funchal 61 593,46 7 853,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000925
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510089240 GAOFENG JI, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

GAOFENG iniciou sua atividade em 2011 criou postos de trabalho e vem desenvolvendo a sua 

atividade, vem com este programa na expectativa de receber um apoio não reembolsável para 

compensar algumas dificuldades ao seu funcionamento operacional pela condição de região 

ultraperiférica e obter uma maior autonomia financeira e um pequeno alivio na pressão da 

tesouraria,

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-039 Funchal 147 712,83 18 833,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000927
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511106475

QUADRANTE - COMÉRCIO DE 

ELEVADORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face à crise no setor da construção civil, que representa grande parte do volume de negócios, a 

empresa candidata-se ao incentivo como forma de ultrapassar os efeitos da diminuição do 

volume de negócios e para criar as condições para um novo ciclo sem perder a posição de 

mercado.

27-09-2016 01-01-2014 13-04-2015 9000-100 Funchal 160 966,76 20 523,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510192025 ALVES DE BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9200-231 Machico 24 188,98 3 084,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000930
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em síntese o beneficio permitira à Magistur desenvolver um conjunto de ações que asseguram 

não só a continuidade e a renovação das operações, mas inclusive reforça a sustentabilidade das 

operações realizadas. 

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-198 Funchal 23 449,49 2 989,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000931
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511175590 SERRADO & FILHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

28-10-2016 01-01-2014 31-12-2015 9350-208 Ribeira Brava 178 000,10 22 695,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000932
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511281595 SOCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2016 9360-347 Ponta do Sol 35 952,49 4 583,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000937
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511009232 SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nestas circunstâncias há um esforço financeiro adicional quer em termos de gastos operacionais  

suportados quer em termos de exigência aos colaboradores da empresa. O recebimento do apoio 

ao funcionamento é crucial nesta fase de utilização máxima dos recursos existentes, por atenuar 

os efeitos da redução das vendas e por gerar a liquidez necessária ao pagamento dos 

compromissos assumidos.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-100 Funchal 864 814,34 85 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000938
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511241240

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E 

PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é de extrema importância pois para alem de nos facilitar aumentar as nossas vendas 

permite termos meios  financeiros para reduzir os custos com as finanças segura social e banca 

permitindo reduzir os nos custos e nos forcarmos nos nossos objetivos

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9100-167 Santa Cruz 213 758,72 27 254,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000940
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9050-027 Funchal 57 536,05 7 335,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000941
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 27-09-2016 01-01-2014 21-05-2015 9350-104 Santa Cruz 51 134,19 7 606,22 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000942
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2016 9100-020 Santa Cruz 80 163,20 10 220,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000943
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510529879

ELMANO, MANUEL, RICARDO & 

PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-006 Funchal 249 864,24 31 857,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510143768 MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

27-09-2016 01-01-2014 28-10-2016 9000-100 Funchal 43 762,50 5 579,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000946
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 236561804 WANG YONGWEI

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Empresa estando em condições de se candidatar, tem expectativa de conseguir melhorar seus 

resultados de autonomia financeira com este apoio não reembolsável compensando assim os 

sobrecustos da atividade por se localizar numa região ultraperiférica.

18-10-2016 01-01-2014 30-12-2016 9050-026 Funchal 36 948,30 3 660,29 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511262868 NÉLIO ABREU - JOIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
18-10-2016 01-01-2014 16-12-2016 9050-448 Funchal 58 813,29 7 498,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000949
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511028563 IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-136 Funchal 73 195,88 13 998,72 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos basicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-10-2016 01-01-2014 31-12-2015 9350-232 Ribeira Brava 75 711,66 12 066,55 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511045271

CAIS DA OLIVEIRA - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-07-2015 9125-039 Santa Cruz 380 086,62 48 461,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no 

âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis. O 

subsídio não reembolsável estima-se em 32.705€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, rendas, da água, da energia e da elaboração da candidatura.

27-09-2016 31-01-2014 31-12-2015 9270-053 Porto Moniz 212 332,42 27 072,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000956
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 132562049 GABRIEL RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
18-10-2016 02-01-2014 31-12-2014 9000-082 Funchal 171 699,14 21 891,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 22.145,19€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura.A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperificidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9000-140 Funchal 147 075,27 18 752,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000958
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização do presente projeto a empresa promotora visa reforçar as suas condições de 

competitividade, no sentido de se tornar operacionalmente mais eficaz.Para além deste objetivo, 

a promotora privilegia a manutenção dos seus atuais 12 postos de trabalho, proporcionando 

todas as condições de laboração e segurança aos seus colaboradores.Com a conjugação destes 

fatores, os promotores cons

18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9000-617 Funchal 200 868,28 50 646,34 FEDER 25,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000959
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no 

âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis. O 

subsídio não reembolsável estima-se em 15.788,78€ resultante do apoio de 15% dos custos 

salariais acrescido de encargos sociais, da água, da energia e da elaboração da candidatura.

27-09-2016 31-08-2014 31-12-2015 9300-113
Câmara de 

Lobos
99 801,63 12 724,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000960
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511250061 SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9270-000 Porto Moniz 90 371,80 11 522,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000962
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo deste projeto é manter a competitividade da empresa, evitando a subida dos preços, 

minimizando o impacto dos custos de estrutura que estão pressionados pelas medidas 

implementadas pelo Governo, no sentido de redução do déficit. A manutenção dos postos de 

trabalho e um contributo crescente para a economia regional são as nossas apostas.

18-10-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-160 Santa Cruz 208 187,13 26 543,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000963
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os custos apresentados neste projeto ao Funcionamento 2020 consistem nos vencimentos e 

encargos sociais, rendas, água, energia e elaboração da candidatura de modo a empresa obter um 

apoio financeiro de 15% sobres estas despesas elegíveis, estimando-se um subsídio ao 

funcionamento é de 97.208,20€, que permite uma compensação dos seus custos de 

funcionamento. 

27-09-2016 01-11-2013 31-12-2015 9000-082 Funchal 606 909,71 64 484,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000964
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 8.508€ resultante do apoio de 15% dos 

salários e encargos sociais, da água, da energia e da elaboração da candidatura. Este incentivo ao 

funcionamento da empresa representa, assim, uma verdadeira compensação aos custos elevados 

que a empresa suporta com os custos com o pessoal e encargos sociais. 

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9100-000 Santa Cruz 49 700,81 6 336,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000965
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Acções do Projecto –a) Formação de recursos em técnicas de venda e de imagemb) 

Manutenção do sistema de informação e comunicação através de sistema electrónico 

de transmissão de dados e ligação entre lojas.c) Contratação de serviços de consultoria 

de gestão 

27-09-2016 01-01-2014 30-09-2015 9000-079 Funchal 83460,79 10641,26 FEDER 0,13

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-000967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511012748

CAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO LIBERDADE CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9325-151
Câmara de 

Lobos
14 699,32 1 874,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000968
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509607659 RESTAURANTE BRAVA PEIXE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de atendimento e da 

oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos 

inovadores no ramo e na capacidade de interacção essencialmente a nível de línguas, porque 

parte dos clientes são estrangeiros.

18-10-2016 01-01-2014 18-08-2015 9350-208 Ribeira Brava 111 063,91 23 272,82 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000969
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509469418

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2016 01-01-2014 31-08-2015 9370-411 Calheta 85 249,58 10 869,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000970
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro no montante de 8.688,30€ resultante do apoio de 15% dos custos salariais 

acrescido de encargos sociais, bem como, da água, da energia e da elaboração da candidatura.A 

empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no 

âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 31-01-2014 31-12-2015 9370-630 Calheta 56 710,12 7 230,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000971
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511048238

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 12-12-2016 9000-042 Funchal 63 313,49 8 072,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000972
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511213190

TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Investimento elegível:Apoio Financeiro: 27-09-2016 01-01-2014 31-08-2015 9125-042 Santa Cruz 54 323,84 6 926,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000973
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511280009 MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No estudo económico estima-se que o incentivo seja de 33.500,26€ resultante do apoio de 15% 

dos salários e encargos sociais, bem como, das rendas do Ano de 2014,da água, da energia e da 

elaboração da candidatura. A empresa obtém assim um apoio financeiro para fazer face aos 

sobrecustos da ultraperifecidade no âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% 

sobre estas despesas elegíveis.

27-09-2016 01-01-2014 30-11-2015 9060-291 Funchal 223 221,91 28 460,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000974
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511012071 NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este protejo irá melhorar aspectos importantes da empresa. 18-10-2016 01-01-2014 10-02-2015 9050-024 Funchal 199 184,29 25 395,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000976
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511027753 CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 16-12-2016 9000-000 Funchal 48 419,20 6 173,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511060564 MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
27-09-2016 01-01-2014 30-09-2015 9000-223 Funchal 29 486,90 3 759,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000979
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário é uma pessoa com larga experiência no seu ramo de negócio.A evolução da 

empresa passa por um modelo de negócio, onde os funcionários, fornecedores, colaboradores e 

parceiros, trabalham para o mesmo fim, oferece novos e melhores produtos e serviços aos seus 

clientes.

27-09-2016 01-01-2014 28-12-2016 9230-209 Santana 25 689,25 3 275,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000980
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível da formação linguística, 

para que estes possam prestar um atendimento de excelência em quem nos visita.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9020-206 Funchal 59 231,41 7 552,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000981
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa obtém um apoio financeiro para fazer face aos sobrecustos da ultraperificidade no 

âmbito do Funcionamento 2020 com um incentivo de 15% sobre estas despesas elegíveis. O 

subsídio não reembolsável estima-se em 8.593,82€ resultante do apoio de 15% dos custos 

salariais acrescido de encargos sociais, rendas, da água, da energia e da elaboração da 

candidatura.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9060-329 Funchal 50 716,69 6 466,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511223170 CABELEIREIRO PATY LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Cabeleireiro Paty emprega 5 colaboradores onde têm vindo a desenvolver a sua atividade desde 

2003,ultrapassando a conjuntura socioeconomica de crise que se tem vindo a instalar na regiao 

nos ultimos anos na RAM,desta forma pretende receber um incentivo de 15% nao reembolsavel 

sobre algumas despesas de funcionamento compensando alguns dos seus custos e a situação de 

ultraperificidade. 

27-09-2016 01-01-2014 31-01-2015 9000-087 Funchal 32 608,50 4 157,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000983
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 509951155

NISA ABREU - CABELEIREIROS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2014 9125-129 Santa Cruz 16 806,54 2 142,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

27-09-2016 01-01-2014 31-12-2015 9050-401 Funchal 51 994,43 6 629,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - I 511091567 JUVENAL & ELISABETE LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Adaptação e persistência 28-10-2016 01-01-2014 30-11-2016 9060-027 Funchal 46 445,92 5 921,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511220332 GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Gês Bordados, sendo uma entidade que trabalha diariamente a fabricação de 

bordados, tem uma preocupação extrema em todos os aspectos da sua vida quotidiana, passando 

pelo bom funcionamento dos equipamentos mais diversos todos os dias do ano, como também 

pela segurança dos seus funcionários, tudo isto, porque os seus produtos são certificados pelo 

Instituto do Vinho e Bordados da Madeira,

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-013 Funchal 70 026,96 8 928,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000989
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 31-10-2017 9020-076 Funchal 32 159,31 4 100,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000990
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510661580

WEBDREAMS - DESENVOLVIMENTO E 

CRIAÇÃO DE SOFTWARE, UNIPESSOAL 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Visto ser uma empresa ligada às novas tecnologias, é intenção investir em tecnologias da 

informação e comunicação, de forma a satisfazer as necessidades dos seus clientes
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-224 Funchal 39 463,88 5 031,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O pirncipal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com o 

investimento contínuo que tem de ser efectuado ao nível da informática, como também na 

formação contínua dos seus funcionários, em virtude da aplicação inicial do SNC em 2010 e 

respectivas actualizações. 

04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-059 Funchal 254 864,89 32 495,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000992
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511279396

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-076 Funchal 37 872,47 4 828,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000993
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-076 Funchal 60 004,43 7 650,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-076 Funchal 81 603,07 10 404,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-000995
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9050-092 Santa Cruz 757 285,11 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000996
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos 

humanos.Desde logo, sendo um gabinete de contabilidade, gestão e consultoria, o maior input 

que tem assenta na estrutura de recursos humanos.A supra referida medida de apoio pode assim 

ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.De facto, os 

custos, nomeadamente salar

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-012 Funchal 118 150,21 15 064,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001002

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, aos custos com o 

consumo de energia elétrica e respetivas taxas, aos custos com o consumo de água e respetivas 

taxas e aos custos com a elaboração desta candidatura.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-073 Funchal 88 302,36 11 258,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023928 SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9050-284 Funchal 389 171,21 49 619,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-000999
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511148585

TAMPER - PROTECÇÃO E SEGURANÇA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A TAMPER, ao longo destes anos tem vindo a realizar diversas parcerias com diversas empresas 

de segurança nomeadamente:parceiras:Desde 2006, empresa parceira da Alarmibérica, para a 

RAMDesde 2008, empresa parceira da Prosegur Tecnologia para a RAMDesde 2009, empresa 

parceira da ESSEGUR para a área da segurança electrónica na RAM

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-002 Funchal 485 300,07 61 875,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001001
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 116868554 RUI ANTERO FERNANDES PESTANA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 21-01-2016 9000-064 Funchal 26 117,53 3 329,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511024142

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 08-05-2017 9020-114 Funchal 344 455,46 43 918,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511247770 ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O ano de 2001 ficou marcado como um ano de mudança na história desta farmácia. Com o 

falecimento do Dr. Norberto Jaime, a propriedade da farmácia é assumida pelo seu filho e 

estudante de Ciências Farmacêuticas, Carlos Freitas. Nesse mesmo ano informatizou-se a farmácia 

e deu-se inicio ao projecto das obras de modernização do espaço, que ficariam concluídas em 

Setembro de 2002.No ano de 200

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-127 Santa Cruz 700 766,74 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511178980

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-128 Funchal 164 759,30 21 006,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001005
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na sustentabilidade da empresa, pelo facto de estarmos em 

reestruturação do Hotel.
04-07-2017 01-01-2015 25-08-2017 9000-100 Funchal 67 029,63 8 546,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511008619 V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-162 Funchal 280 723,55 31 318,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001007
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511007930

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 

UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto apresenta um impacto na redução do custo adcional na competitividade da 

empresa para os períodos seleccionados, no que respeita aos indicadores de rentabilidade 

apresentam uma notação média devido à rubrica de subsídios à exploração apresentada para o 

período de recebimento do subsídio 2017, bem como o valor de depreciações do activo fixo 

rubrica activo tangível Relativamen

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-168 Funchal 256 557,20 32 711,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509683819

IPSI - LIMPEZA E JARDINAGEM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-064 Funchal 188 056,24 23 977,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511037635 HIDROMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-128 Funchal 28 401,38 3 621,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511031114

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, 

PASTELARIA E BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa porque vem ajudar no investimento que está ser 

concretizado no estabelecimento do Jardim Botânico, que foi destruído pelos incêndios de 

Agosto de 2016.

04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9060-222 Funchal 292 653,87 37 313,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 502895632 APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9400-164 Porto Santo 91 082,17 19 354,96 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511278764

IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9060-400 Funchal 71 394,63 9 102,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508697638 VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na nova imagem que neste momento está a 

ser estudada, para posterior implementação em finais de 2017.
04-07-2017 01-01-2015 31-08-2017 9240-225 São Vicente 91 749,28 11 698,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001014
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9125-067 Funchal 184 264,16 23 493,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Unilift, actua em diversos setores muito competitivos mas diferenciados pela elevada 

especialização da sua equipe técnica. Apesar das condições macro económicas adversas que 

condicionam o crescimento das PME em geral, e das micro-empresas em particular, esta empresa 

tem feito um enorme esforço para diversificar os seus produtos e serviços e para se diferenciar 

dos seus principais conco

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-160 Santa Cruz 240 225,52 30 628,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-262 Funchal 165 751,75 21 133,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001018
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9370-135 Calheta 196 700,25 25 079,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001019
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9400-168 Porto Santo 61 908,19 13 155,49 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 502414669

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 

COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa visto ser uma verba que proprocionará algumas melhorias 

no âmbito da organização administrativa no estabelecimento sediado na RAM.
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 4590-196 Funchal 48 163,39 6 140,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-067 Santa Cruz 123 086,98 15 693,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-136 Funchal 114 851,16 14 643,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511224850

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-503 Funchal 665 892,26 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511019270 FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2017, uma vez que está em fase de 

implementação, novas versões de SW e HW.Neste contexto, o projecto agora apresentado, vem 

dar uma grande ajuda, no investimento já delineado à algum tempo a esta parte.Este projeto vai 

contribuir para esbater as dificuldades estruturais de marketing e em tecnologias da informação e 

comunicação.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-042 Funchal 562 180,91 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032196

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto terá impacto na empresa, porque é intenção remodelar alguns espaços, desde as 

áreas exclusivas para os hóspedes, como também nas áreas administrativas e de produção. 
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-129 Funchal 559 139,91 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-058 Funchal 34 758,60 4 431,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001028
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511279833

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - 

SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-116 Funchal 86 758,70 11 061,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-246 Funchal 25 548,32 3 257,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510925898 JOMARRI, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-138 Funchal 18 018,00 2 297,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001031
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar  o número de postos de trabalho existentes. 

Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores profissionais a nível de 

fornecedores, e demais colaboradores e prestadores de serviços, contribuindo para o reforço da 

Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução económico-

financeira da nossa Região.

04-07-2017 01-01-2015 08-08-2017 9000-054 Funchal 509 859,65 65 007,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003960 VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ajuda ao funcionamento da empresa, de extrema importância para a sua tesouraria. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-076
Câmara de 

Lobos
430 063,37 54 833,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Numa analise às contas da empresa em causa constatamos que a situação económica-financeira 

da empresa é equilibrada apresentado um capital próprio bastante positivo, bem como, na 

previsão para 2016 e exercícios económicos seguintes.Chegamos à conclusão, após observarmos 

a evolução do volume de negócios entre 2014 a 2015 que existe um crescimento 58 pontos 

percentuais em apenas um ano. 

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9135-400 Machico 559 682,97 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa promover os seus produtos, através de das novas plataformas de 

comunicação, estando neste momento em análise uma proposta apresentada por uma empresa 

da especialidade.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-447 Funchal 78 431,26 9 999,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dado o ramo de negócio da empresa, é fundamental ter nos seus quadros recursos humanos 

devidamente qualificados, como também as infra-estruturas e os meios tecnológicos serem as 

mais capazes para uma prestação de serviço com elevada qualidade. Neste contexto e tendo a 

gerência e os seus sócios a percepção destes factores que são fundamentais para o sucesso da 

empresa, é entendimento que serão os p

04-07-2017 01-01-2015 12-09-2017 9000-246 Funchal 86 407,12 11 016,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032129

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-025 Funchal 100 761,10 12 847,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas e 

eletricidade.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-314 Ponta do Sol 32 704,48 4 169,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 28-02-2018 9125-024 Santa Cruz 47 372,51 6 040,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511230664 ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos seus produtos e capacidade 

instalada, um dos factores críticos, para desenvolver o seu negócio, uma vez que dada a 

especificidade da actividade, é o know how que a empresa apresenta em termos de RH, que 

muito determina o seu desempenho, e a satisfação dos seus clientes. 

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-105 Funchal 39 695,75 5 061,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-236 Funchal 898 509,95 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001041
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511236573

NUNO DRUMOND ESMERALDO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na tecnologia de informação e comunicação 

em 2017.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9240-028 São Vicente 51 468,92 6 562,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

187/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-001042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511205538

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto terá impacto na empresa, porque é intenção remodelar alguns espaços, desde as 

áreas exclusivas para os hóspedes, como também nas áreas administrativas e de produção. 
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-129 Porto Santo 461 861,33 68 000,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa. 

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-057 Funchal 24 202,04 3 085,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511211120

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 15-06-2017 9000-219 Funchal 51 952,86 6 623,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001045
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-630 Calheta 49 884,62 6 360,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-055 Funchal 211 628,77 26 982,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001048
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 181083329 ANTONIO JOSE DRUMOND

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 31-07-2017 9400-168 Porto Santo 30 153,06 6 407,53 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001049
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 43 602,92 Euros que resulta da aplicação de 

15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições 

para a segurança social, despesas com a electricidade e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura). 

04-07-2017 01-01-2015 24-07-2017 9030-317
Câmara de 

Lobos
306 655,86 42 653,05 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511193149

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-05-2017 9030-323
Câmara de 

Lobos
174 082,74 22 195,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001051
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510883397

AGRADÁVEL PARTILHA - ARTESANATO 

REGIONAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 57394,59 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com as rendas e custos com a elaboração do projecto de candidatura).

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-354
Câmara de 

Lobos
388 768,42 42 500,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9300-167
Câmara de 

Lobos
390 047,09 57 381,92 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513192158 ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 1669,77 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-107 Funchal 11 131,33 1 419,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001054
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511234872

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos custos que a 

empresa suporta com os seus recursos humanos e rendas de instalações e permite à empresa 

manter os seus postos de trabalho, que são a a base do seu know how e do conhecimento dos 

seus clientes.Numa análise às contas da empresa constata-se que a situação económica-

financeira da empresa é equilibrada aprese

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-049 Funchal 125 080,34 15 947,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001055
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511024215 CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar Financeiramente a Clínica da Sé pelos custos referidos, nomeadamente os custos com 

a sua massa salarial, rendas das instalações, custos com consumos de energia eléctrica e água., 

por forma a manter os postos de trabalho existentes

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-058 Funchal 562 245,19 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, a empresa conseguirá manter-se no mercado, pois o seu 

recebimento irá permitir fazer face a despesas correntes, como sejam o pagamento dos salários, 

pagamento a fornecedores e ao próprio estado. Pretendemos também no exercício de 2017, criar 

um novo posto de trabalho.

04-07-2017 01-01-2015 04-02-2016 9000-051 Funchal 38 792,96 4 946,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002157 FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-029 Funchal 21 601,30 2 754,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001058
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511018380 SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-186 Funchal 151 909,44 19 368,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo melhorará ainda os índices de rentabilidade da empresa, tornando-a mais atractiva. 04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9020-152 Funchal 282 790,63 36 055,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513055908 TONY FERNANDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa, por vai servir para modernizar os seus meios de 

comunicação e ao nível do marketing vai implementar uma nova estratégia de forma a dar 

conhecer os seus produtos.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-087 Santa Cruz 27 437,15 3 498,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513079629

FUNÇÃO CRESCENTE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto, conseguiremos trabalhar com os melhores profissionais, e demais colaboradores e 

prestadores de serviços, contribuindo para o reforço da MicroeconomiaFinanceira da RAM, 

evoluindo, e contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região.

04-07-2017 01-01-2015 15-09-2017 9000-042 Funchal 14 011,07 1 786,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001062
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509893210

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9125-014 Funchal 19 217,56 2 450,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001063
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 221246010

MIGUEL NOBREGA RODRIGUES 

BETTENCOURT

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9125-131 Santa Cruz 9 477,33 2 416,72 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508187265

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como já foi referido anteriormente, é intenção da empresa efetuar invesimento, fruto dos 

concursos que estão neste momento em aberto no aeroproto da madeira.
04-07-2017 01-01-2015 15-09-2017 9000-059 Santa Cruz 118 951,57 15 166,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001065
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509218369

NUMEROATUAL - CONTABILIDADE E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este incentivo a empresa espera aumentar a sua rentabilidade de negócio. Desta forma 

aumenta o seu papel na economia.
04-07-2017 01-01-2015 23-02-2016 9000-727 Funchal 28 101,32 3 582,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, aos custos 

com rendas do estabelecimento e aos custos com serviços contratados relacionados com a 

elaboração da candidatura a este incentivo.

04-07-2017 01-01-2015 31-05-2017 9300-127
Câmara de 

Lobos
227 523,91 29 009,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A comparticipação nos gastos com pessoal através deste sistema de incentivos é extremamente 

importante para a MCC, numa época de conjuntura económico-financeira particularmente difícil 

para as empresas de regiões ultraperiféricas, contribuindo assim para  a consolidação e 

sustentabilidade da empresa no mercado..

04-07-2017 01-01-2015 18-11-2016 9000-020 Funchal 634 190,85 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001068
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509314090

BUILDINGFIX - MEDIAÇÃO DE OBRAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 15-06-2017 9020-163 Funchal 23 369,38 4 469,40 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio ira ajudar a empresa a manter os seus postos de trabalho e a nossa boa relação com a 

banca finanças e segurança social 
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9230-116 Santana 259 320,91 33 063,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-235 Funchal 759 981,98 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508905257

GERAÇÃO DE HERÓIS - CONSTRUÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo a empresa ambiciona ter uma equipa motivada e com capacidade de resposta às 

necessidades do mercado.
04-07-2017 01-01-2015 31-01-2017 9000-087 Funchal 159 550,97 20 342,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 72.906,78 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-075 Funchal 72 626,47 9 259,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511065817

MADEIRAGEST - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores 

profissionais a nível de colaboradores e demais prestadores de serviços, contribuindo para o 

reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução 

económico-financeira da nossa Região.

04-07-2017 01-01-2015 20-11-2016 9000-000 Funchal 79 194,41 10 097,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001075
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9240-206 Calheta 202 323,61 25 796,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511018169

SODIPRAVE - SOCIEDADE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AVÍCOLAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

21-11-2017 01-01-2015 30-04-2017 9100-251 Santa Cruz 739 876,08 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510143768 MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 82 816,72 28 157,69 FEDER 34,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073755

BETAMAR TORRE PRAIA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 30-04-2017 9400-164 Porto Santo 558 534,18 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001080
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 502821361 PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 30-04-2017 9400-164 Porto Santo 493 830,94 68 000,00 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511038771

ZACARIAS DA SILVA-GABINETE DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas de funcionamento: Gastos com pessoal e encargos com segurança social, 

rendas de instalações, consumos de eletricidade e agua
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-027 Funchal 254 175,63 32 407,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas e 

eletricidade.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-300 Ponta do Sol 564 149,71 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511211066

SUN-LIGHT - FABRICAÇÃO DE TOLDOS, 

ESTORES E REPRESENTAÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-209 Funchal 48 625,63 6 199,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 265 193,77 33 812,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511080042

BETAMAR PRAIA DOURADA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9400-164 Porto Santo 314 930,60 57 544,54 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511022760

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS 

(MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9060-043 Funchal 551 004,13 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511224826

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-503 Funchal 262 486,77 33 467,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9230-116 Santana 124 772,17 15 908,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001090
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

04-07-2017 01-01-2015 03-03-2016 9050-020 Funchal 534 440,70 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Através do incentivo, vamos criar ferramentas que permitam melhorar os seguintes fatores:1º - 

Aumento da produtividade dos Recursos Humanos.2º - Introdução de novas tecnologias de 

informação.3º - Implementação de mais-valias nos serviços prestados ao cliente, apostando 

constantemente na diferenciação.4º - Reconversão e requalificação de Recursos Humanos, para 

permitir que a organização sej

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-440 Funchal 136 149,39 17 359,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511193181 ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9325-000

Câmara de 

Lobos
65 433,91 8 342,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2014 30-06-2017 9000-705 Funchal 39 212,79 4 999,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-051 Porto Moniz 45 422,61 5 791,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023901

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura ao projeto e a sua aprovação irão dar um fõlego à empresa, no sentido em que 

permitirá o cumprimento das suas obrigações de uma forma mais celere, nomeadamente no que 

se refere a pagamentos ao pessoal e aos fornecedores.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-071 Funchal 157 555,21 20 088,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513240977 CÍRCULOS & LENDAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 31-08-2015 9000-679 Funchal 55 034,55 7 016,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513093338 SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-10-2017 9000-053 Funchal 207 114,92 26 407,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-056 Funchal 98 197,35 12 520,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao gastos com remunerações e respetivos encargos da entidade patronal com a segurança 

social, consumos de eletricidade e agua e respetivas taxas
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 895 858,58 66 848,83 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001101
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal para a Segurança Social, 

rendas de instalações e gastos de eletricidade e respetivas taxas
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-149 Calheta 273 370,61 34 854,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511029632

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e encargos da entidade patronal com a segurança social,  rendas de 

instalações, e consumos de eletricidade e agua e respetivas taxas.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-024 Funchal 510 393,79 65 075,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511028920 GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 03-10-2017 9000-024 Funchal 235 712,15 30 053,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511015054

JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com segurança social, 

rendas de instalações e consumos de agua e eletricidade e respetivas taxas.
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-000 Funchal 95 482,41 12 174,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001106
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio a remunerações e respetivos encargos da entidade patronal com a segurança social, rendas 

de instalações e consumos de eletricidade e àgua e respetivas taxas.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-000 Calheta 90 435,47 11 530,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001107
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511236514

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo influirá positivamente será na eliminação do impacto das diferenças e custos 

decorrentes da insularidade
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9200-040 Machico 77 087,48 9 828,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001108
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-239 Funchal 126 702,20 16 154,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-039 Ribeira Brava 88 918,21 11 337,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001110
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511255390

NATA DOURADA, PADARIA E 

PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-08-2017 01-01-2015 31-07-2017 9400-179 Porto Santo 123 032,17 26 144,33 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-060 Funchal 33 753,48 4 303,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510272908

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-116 Funchal 83 984,86 10 708,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001113
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511184654 ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-032 Machico 62 061,34 7 912,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001114
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 15-06-2017 9050-027 Funchal 99 153,09 12 642,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508942535

SOLOFÉRTIL - PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter os 4 postos de trabalho 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-089 Funchal 80 203,96 10 226,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511170408

CORREIA & NÓBREGA - CONSTRUÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 08-05-2017 9125-019 Funchal 16 900,08 2 154,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001117
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511113056

DEVÓNIAMADE - ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-348 Funchal 18 602,99 2 371,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001118
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-06-2016 9304-003
Câmara de 

Lobos
39 389,72 33 481,26 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001119
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511197241

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-291 Funchal 27 667,16 3 527,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Abaixo apresenta-se um quadro com uma breve síntese da análise SWOT da empresa e que 

sumariamente apresenta-a em duas vertentes essenciais: análise interna da sua estrutura e da 

qual destacamos pontos fortes e pontos fracos e a análise externa à empresa, através da análise 

ao mercado de implementação, a situação económica actual, entre outras. Oportunidades:- 

Mercado Regional madeirense co

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-105 Funchal 213 635,33 27 238,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001122
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511086407

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A obtenção do incentivo em 2017 permite continuar com as decisões da gerência em matéria de 

formação e investimento, renovação e requalificação técnica e tecnológica, bem como de 

renovação do espaço onde desenvolve a sua actividade, que é fundamental para que a empresa 

recupere a sua produtividade.Esta empresa tem no seu capital humano, a par da qualidade dos 

seus produtos e capacidade instala

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-042 Santa Cruz 172 050,69 21 936,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511171927

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-017 Funchal 18 503,82 2 359,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal para a Segurança Social, 

gastos de eletricidade e agua e respetivas taxas
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-027 Funchal 413 210,71 52 684,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9050-027 Funchal 65 422,45 8 341,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

194/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-001126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-020 Funchal 648 627,07 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511007337

FRANCISCO AMARO DE 

SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa prevê para o ano de 2016 uma inversão da tendência de Resultados 

Líquidos negativos para positivos, apresentando uma valor estimado na ordem dos 44.266 €, o 

que por si só vem sustentar a nova estratégia para os anos futuros, consolidando a sua posição no 

mercado e permitindo a manutenção dos atuais postos de trabalho e talvez no longo prazo a sua 

criação (pt qualificados).

04-07-2017 01-11-2015 21-11-2016 9050-014 Funchal 993 063,90 66 610,43 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001128
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511184182 CARLOS & LOPES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carlos & Lopes, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 11-01-2017 9000-156 Funchal 76 091,02 9 701,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511189303 GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-021 Funchal 20 121,64 2 565,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-012 Funchal 275 040,46 35 067,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9370-247 Calheta 204 832,18 26 116,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034490 ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-114 Funchal 143 661,30 18 316,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001135
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas, 

eletricidade e água.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-500 Ponta do Sol 199 164,46 28 066,46 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001136
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511114567 J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários e respectivos encargos e custos de energia e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9020-064 Funchal 62 911,74 8 021,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511270062

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-05-2017 9060-241 Funchal 45 882,10 5 849,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511044852 PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

04-07-2017 15-02-2015 12-01-2017 9020-064 Funchal 538 888,76 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 21-08-2017 9400-179 Porto Santo 36 847,96 7 830,19 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511169396

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA 

CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9240-225 São Vicente 127 976,88 16 317,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece aos seus clientes, este incentivo irá permitir, 

que as decisões ao nível da gestão estratégica da empresa permitam que esta melhore os seus 

serviços junto dos seus clientes.A minimização dos custos fará com que os preços praticados não 

tenham que ser aum

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-042 Santa Cruz 804 570,43 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035934

SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9100-105 Santa Cruz 558 595,78 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511243812

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

04-07-2017 02-01-2015 09-02-2017 9020-110 Porto Santo 139 016,60 19 899,04 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511140070

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas e 

eletricidade.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-000 Calheta 155 807,79 19 865,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511078102

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO DE 

ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-019 Funchal 87 708,98 11 182,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com a segurança social, 

renda de instalações, gastos de eletricidade e agua e respetivas taxas.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-047 Funchal 180 724,60 23 042,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511124686

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-018 Funchal 157 283,79 20 053,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de 

instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, custos com o consumo de água e 

respetivas taxas e aos custos com a elaboração desta candidatura.

04-07-2017 01-01-2015 31-05-2017 9350-223 Ribeira Brava 286 691,36 36 553,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034474 BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumindo a empresa com a estratégia que se propõe seguir, irá no futuro assegurar crescimento 

de negócio com uma rendibilidade económica positiva, que são os seus principais objetivos no 

médio prazo. Consequentemente assegurará o seu equilíbrio financeiro, nomeadamente o rácio 

de Autonomia Financeira que atingiu 12% em 2015, melhorando para 14% em 2016 e evoluindo 

para 18% em 2017.

04-07-2017 01-01-2015 04-07-2017 9000-254 Funchal 57 757,56 7 364,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001151
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511050844 ORNELAS & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com a Segurança Social, 

rendas de instalações e consumos de eletricidade e agua e respetivas taxas.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-073 Funchal 93 210,89 11 884,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511056869 SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, eletricidade, água 

e transportes.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-300 Ponta do Sol 115 691,29 15 189,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas, 

eletricidade e água.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-208 Funchal 112 364,42 16 373,10 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001154
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511029136

MANUEL GONÇALVES & ALFREDO 

OLIVEIRA LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 26-09-2017 9060-051 Funchal 18 936,58 2 414,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510276261

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários e encargos, rendas e custos com energia e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9300-324

Câmara de 

Lobos
161 450,34 20 584,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509191460

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo isto, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na 

sustentabilidade da empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-116 Funchal 82 365,39 15 752,38 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510566561

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-044 Funchal 51 788,62 6 603,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511078137

BTOCONCEPT MADEIRA - 

CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor concorre ao projeto funcionamento2020 de forma a que obtenha algum retorno do 

seus custos operacionais sendo maioritariamente vencimentos e encargos com os mesmos, este 

subsidio não reembolsável irá dar uma folga financeira importante para conseguir continuar a 

investir em fatores dinâmicos de competitividade.

04-07-2017 31-12-2014 11-11-2016 9000-060 Funchal 172 284,05 21 966,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 03-10-2017 9000-267 Funchal 184 086,10 23 470,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511175604 FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas, 

eletricidade e água.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-208 Ribeira Brava 61 020,34 7 780,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510464971

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às rendas 

de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e aos custos com o consumo de 

água e respetivas taxas.

04-07-2017 01-01-2015 04-02-2016 9000-073 Funchal 32 980,44 4 205,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510463444 COLINA RUBRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 29-08-2017 9000-679 Funchal 36 473,18 4 650,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511054327

PROGIF-

PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 

FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, energia e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9100-000 Santa Cruz 75 302,25 9 601,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511207123 LOPES & HELENA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Lopes & Helena, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 11-01-2017 9000-156 Funchal 20 754,37 2 646,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 147438624

MARIA MILENA MAROTE DE OLIM 

PERESTRELO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento da empresa no ano de 2015 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-641 Funchal 111 354,48 14 197,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água. 
04-07-2017 01-01-2015 26-11-2016 9325-037 Funchal 86 935,36 11 084,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511209363

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 12-09-2017 9350-039 Ribeira Brava 43 925,56 5 600,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511280947

JOSÉ NÓBREGA & FERNANDA 

NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nos últimos tempos, de manifesta crise nos negócios, e abrandamento do investimento, esta 

empresa cumpriu sempre com os suas obrigações em matéria de pagamento de impostos, e 

também assegurou todos os postos de trabalho nunca tendo faltado ao pagamento dos seus 

vencimentos, o que é de certa forma uma atitude reveladora da importância que a gestão da 

empresa dá aos seus activos humanos, que aliado 

04-07-2017 01-01-2015 30-06-2016 9200-109 Machico 29 876,25 3 809,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511189516 CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 121.647,53 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários e segurança social.
04-07-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-185 Funchal 121 647,53 15 510,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-018 Funchal 252 375,61 32 177,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511222386 R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9125-215 Santa Cruz 228 007,01 29 070,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 04-01-2017 9100-000 Santa Cruz 60 381,42 7 698,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa tem vindo a utilizar este apoio melhorando as suas áreas funcionais e 

permitindo que as pessoas que fazem parte da sua equipa, desenvolvam novas valências, 

aperfeiçoando e melhorando os seus conhecimentos nas várias vertentes que acrescentam valor 

ao seu negócio e à sua valorização intelectual e profissional.

04-07-2017 01-01-2015 23-03-2017 9000-107 Funchal 57 457,70 7 325,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001174
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511037201 GARCES & FARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-251 Ribeira Brava 90 142,26 11 493,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-208 Funchal 464 285,40 59 196,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-332 Ribeira Brava 433 198,08 55 232,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508477999

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 25-08-2017 9400-050 Porto Santo 33 773,98 7 176,97 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510016545

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE 

VETERINÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-032 Ribeira Brava 37 463,25 4 776,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001180
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510776094

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os apoios ao nível do SI funcionamento, garantem fundos imprescindíveis para esbater 

dificuldades de tesouraria e aumentar a competitividade desta empresa. fundamentais que são 

para a manutenção dos postos de trabalho

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-406 Ribeira Brava 374 341,79 47 728,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511039786

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas e energia.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-119 Funchal 448 599,93 57 196,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001182
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511252595

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E 

ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

.Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma da 

Madeira.
04-07-2017 01-01-2015 15-11-2017 9000-042 Funchal 28 045,76 3 575,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511060971

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A So'usa - Técnica de Limpeza e Desinfeção, S.A., candidata-se a este projecto, pois estes apoios 

são uma umas ferramenta fundamental para fazer face a despesas de funcionamento, e algumas 

de investimento.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-050
Câmara de 

Lobos
632 427,93 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511199139

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-025 Funchal 57 749,72 7 363,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511040202

BIO-LOGOS - COMÉRCIO E 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 

NATURAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-048 Funchal 54 091,59 6 896,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511242131

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 15-06-2017 9230-052 Santana 87 156,95 11 112,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032846

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 

DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

salários e encargos, energia e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-187 Funchal 178 355,91 22 740,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-035 Santa Cruz 362 854,55 46 263,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-08-2017 9200-095 Machico 38 485,99 4 906,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511144105 JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu 

desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de 

trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-009 Funchal 80 959,63 10 322,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-131 Funchal 193 600,59 24 684,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511052170 RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem como objetivo de forma sumária, reduzir o impacto da insularidade, procurando 

manter as empresas em atividade, proporcionando condições para a resolução de problemas 

estruturais no sentido de encontrarem soluções que possa tornar as empresas sustentáveis.

04-07-2017 01-01-2015 13-01-2017 9060-157 Funchal 328 575,63 50 870,55 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511077963 ANA MARIA PINTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa tem efectuado ao longo dos anos constantes investimentos quer em recursos 

materiais, infra-estruturas e valorização dos seus recursos humanos afectos ao seu quadro de 

pessoal.A empresa já teve um quadro de pessoal maior, bem como um volume de negócios 

superior, o que se verificou devido a uma conjuntura financeira mais favorável, pelo que devido 

ao actual panorama de contenção e aust

18-08-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-027 Funchal 360 068,24 45 908,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-291 Funchal 236 243,77 30 121,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511080204

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E 

PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sumária o objetivo estratégico passa por manter as empresas em atividade, 

proporcionando condições que minimizem os seus problemas estruturais, no sentido de 

encontrarem soluções que as tornem empresas sustentáveis. 

04-07-2017 01-01-2015 12-04-2017 9060-157 Funchal 210 152,12 32 655,67 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001197
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respectivos encargos sociais.A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional. 

04-07-2017 01-01-2015 07-01-2016 9000-100 Funchal 1 516 447,69 68 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511264305 QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais.A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional. 

04-07-2017 01-11-2015 31-10-2016 9000-177 Funchal 1 199 631,12 68 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001199
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Através do incentivo, vamos criar ferramentas que permitam melhorar os seguintes fatores:1º - 

Aumento da produtividade dos Recursos Humanos.2º - Introdução de novas tecnologias de 

informação.3º - Implementação de mais-valias nos serviços prestados ao cliente, apostando 

constantemente na diferenciação.4º - Reconversão e requalificação de Recursos Humanos, para 

permitir que a organização sej

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-161 Santa Cruz 62 192,42 7 929,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511133111

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-011 Funchal 28 725,20 3 662,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001201
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511256582

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro, garantindo a 

sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho criados.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-248 Funchal 67 921,11 8 659,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001202
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511255870

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na empresa servirá para a aquisição de equipamento tecnológico. 18-08-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-046 Funchal 27 498,71 3 506,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511024584 JOÃO CATANHO & RAUL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Receber um incentivo pelas despesas já realizadas, e manter os postos de trabalho 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9200-152 Machico 66 025,06 8 418,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511116632

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA BARROS - 

INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-180 Funchal 32 317,46 4 120,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

04-07-2017 01-11-2015 18-11-2016 9050-328 Funchal 529 317,58 67 487,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511059248 SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio muito importante para a manutenção dos postos de trabalho 04-07-2017 01-01-2015 31-01-2016 9240-209 São Vicente 98 503,64 16 099,36 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001207
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513208682 TEIXEIRA & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-097 Funchal 67 260,43 7 503,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510088791 NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
04-07-2017 01-01-2015 31-01-2016 9000-192 Funchal 46 959,61 8 043,39 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511107790

MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

04-07-2017 01-01-2015 30-08-2017 9135-060 Santa Cruz 67 999,63 8 669,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509411061 IMEXCO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9020-365 Funchal 97 239,35 12 398,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510500587

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-039 Ribeira Brava 55 164,19 7 033,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-115 Funchal 25 786,40 3 287,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos custos 

elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas da empresa 

contata-se que a situação económica-financeira da empresa é equilibrada apresentando um 

Capital Próprio Positivo desde a sua constituição, bem como, na previsão para os 4 anos 

seguintes.Apesar dos resultados transitados

04-07-2017 01-01-2015 31-01-2017 9370-250 Calheta 213 386,86 27 206,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001215
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511278691

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 

CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-155 Funchal 65 193,47 8 312,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001216
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509506810

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-169 Funchal 184 174,50 23 482,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001217
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511262175

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Numa análise às contas da empresa constata-se que a situação económico-financeira da empresa 

é equilibrada apresentando um Capital Próprio Positivo desde a sua constituição, bem como, na 

previsão para os 4 anos seguintes.Face a actual conjuntura económica financeira adversa o 

incentivo previsto a receber irá apoiar a sustentabilidade das contas no decorrer deste ano com o 

respectivo impacto no

04-07-2017 01-01-2015 02-03-2017 9050-075 Funchal 103 352,39 13 177,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001614 FARMACIA CENTRAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários e encargos, rendas e energia e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-020 Funchal 148 979,35 18 994,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511066562 CERVEJOLANDIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-472 Funchal 356 270,92 45 424,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511235860

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-645 Funchal 185 673,64 23 673,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001222
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9240-018 São Vicente 295 401,49 37 663,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511045549

MONIZ SOL-SOCIEDADE TURÍSTICA DO 

PORTO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZ SOL-Soc iedade Turistica do Porto Moniz, Lda verá 

reforçadas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas 

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições  e requisitos de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 11-01-2017 9270-095 Porto Moniz 267 406,86 34 094,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511053622

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E RAMO 

AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-064 Santa Cruz 266 485,84 33 976,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511270119

FUNDOACAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro, garantindo a 

sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho criados
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-192 Funchal 121 195,83 15 452,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001226
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-203 Ribeira Brava 126 705,92 16 155,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001227
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 638 651,58 67 328,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001228
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 125074867 JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-068 Funchal 177 841,81 22 674,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511280009 MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 05-06-2017 9060-291 Funchal 281 052,55 35 834,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais.A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional. 

04-07-2017 01-07-2015 31-01-2016 9004-541 Santa Cruz 723 721,90 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001232
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511214804 FREITAS, MIGUEL & FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Expectativa positiva no apoio ao funcionamento para minimizar as dificuldades da empresa. 18-09-2017 01-01-2015 21-01-2016 9020-355 Funchal 25 769,93 3 285,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001233
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 512098620

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA 

GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-291 Funchal 224 898,17 28 674,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511033885

INFOR - RAM - SISTEMAS DE GESTÃO 

INFORMATIZADA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 04-07-2017 01-01-2015 29-02-2016 9000-042 Funchal 141 483,14 18 039,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001235
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511166001 M. L. & MANUEL, LÚCIA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora  verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 17-08-2017 9000-238 Funchal 31 423,24 4 006,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048025

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-056 Funchal 246 068,71 31 373,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511200692 JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9125-129 Santa Cruz 187 007,36 23 843,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266600

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICA MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-719 Funchal 51 900,38 6 617,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

04-07-2017 01-01-2015 13-09-2017 9300-081
Câmara de 

Lobos
889 698,90 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001240
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento da empresa no ano de 2015 04-07-2017 01-01-2015 28-02-2017 9020-002 Funchal 457 197,51 58 292,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9050-022 Funchal 42 631,55 5 435,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9020-022 Funchal 87 261,92 11 125,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9230-082 Santana 773 165,11 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511061188

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS 

AUTOMOVEIS PEÇAS E ACESSORIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, eletricidade e 

água.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-071 Funchal 49 255,62 6 280,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001245
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-049 Funchal 163 743,85 20 877,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511207530 FIRMINA & RODRIGUES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Firmina & Rodrigues, Lda verá reforçadas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-273 Funchal 57 292,78 7 304,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001247
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034822 MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9004-540 Funchal 34 644,40 4 417,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001248
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511027184 POLICLINICA DE MACHICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade .dos 8 postos de trabalho 21-12-2017 01-01-2015 30-04-2018 9200-102 Machico 101 512,60 12 942,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-050 Funchal 85 740,97 10 931,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011032 JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-027 Funchal 17 748,48 2 262,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509440347 BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-706 Funchal 54 233,92 6 914,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001252
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9125-215 Santa Cruz 275 171,85 35 084,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509938248

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
04-07-2017 31-01-2015 30-11-2016 9000-116 Funchal 79 163,65 10 093,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511078196

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE 

TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-000 Machico 17 320,71 2 208,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001255
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-273 Funchal 285 146,13 36 356,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-093 Porto Moniz 288 821,40 36 824,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511175590 SERRADO & FILHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-03-2016 9350-208 Ribeira Brava 168 432,79 21 475,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001258
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509948090

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios às despesas de funcionamento da empresa do ano de 2015 04-07-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-046 Funchal 98 853,38 12 603,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sumária a empresa aposta na sua equipa qualificada, como forma de conquistar 

mercado em novas áreas de negócio, assegurando desta forma o sucesso e a continuidade da sua 

empresa.

04-07-2017 01-01-2015 30-11-2016 9350-208 Ribeira Brava 46 012,03 5 866,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001260
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 103998330 LUIS ANTONIO MARTINS COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9050-075 Funchal 169 121,60 21 563,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511115768

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sumária podemos acrescentar que a Administração preocupa-se com o papel social que 

desempenha para com os seus colaboradores, neste caso são 39 e suas famílias, pelo que a sua 

equipa está motivada e cooperante na implementação da estratégia delineada pela gestão de 

topo.

04-07-2017 01-01-2015 17-07-2017 9060-157 Funchal 511 178,76 65 175,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 192906690 LUIS MANUEL FERNANDES GOUVEIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

23-10-2017 01-01-2015 28-03-2018 9000-156 Funchal 78 335,91 9 987,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001263
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511110456

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM 

CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, eletricidade, água 

e transportes.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-306 Ponta do Sol 70 451,30 8 982,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001264
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-237 Santa Cruz 390 867,38 49 835,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001265
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511225016

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-11-2015 31-12-2017 9020-125 Funchal 338 045,40 43 100,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001266
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511252153

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 88,40, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € 82.075,04. Subsídio de € 12.311,26.Critério A: ?IR= 0,07 que corresponde a 100 

pontos e ?IF= 1,57 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 80; C 

= 88; Mérito total do projeto: MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,40 pontos

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-319
Câmara de 

Lobos
82 074,16 10 464,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na 

medida em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas das lojas e gastos com o pessoal, 

sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos totais da empresa, se expurgarmos o 

custo das mercadorias.

04-07-2017 05-11-2014 08-09-2017 9000-115 Funchal 219 726,25 28 015,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034377

ORLANDO HENRIQUES & HENRIQUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 12-09-2017 9000-127 Funchal 127 896,68 16 306,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001269
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511213255 J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-023 Funchal 100 419,34 12 803,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511015097 FERNANDO J.RAMOS & CA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

18-09-2017 01-01-2015 30-11-2016 9050-026 Santa Cruz 219 092,01 27 934,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 136.730,12 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica.
04-07-2017 01-01-2015 16-12-2016 9325-005 Funchal 59 544,88 7 591,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-058 Funchal 52 092,55 6 641,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001274
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048882

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO 

DESPACHANTE OFICIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 29-06-2017 9000-056 Funchal 178 201,20 22 720,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001275
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-127 Funchal 788 691,95 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001276
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510391281 GRAND' CONSTANCE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-001 Calheta 150 961,41 19 247,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

22-02-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-021 Funchal 57 259,32 7 300,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001278
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511203373

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA 

E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-11-2015 31-12-2017 9050-020 Funchal 49 563,35 6 319,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 82,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 112.415,47; Subsídio a atribuir de € 16.862,32; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,58 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x70= 82,8 PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-233 Funchal 111 929,32 14 270,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001280
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-151 Funchal 222 587,94 28 379,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509511040

PACOTE DE SUGESTÕES - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 30-11-2016 9350-208 Ribeira Brava 118 670,28 12 968,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-250 Calheta 149 841,00 39 026,99 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511025700

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 

COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 11-10-2017 9050-079 Funchal 46 688,30 5 952,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001285
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510274927

PENTÁGONO REAL - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, e custos com energia
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-202 Santa Cruz 47 989,19 6 118,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001286
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511121512 REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-098 Ribeira Brava 17 220,18 2 195,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 23-03-2017 9270-095 Porto Moniz 109 988,46 14 023,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509685218 MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-066 Funchal 58 709,92 7 485,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001289
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 82,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € € 441.738,88; Subsídio a atribuir de € € 66.260,83; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x70= 82,8 PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-087 Funchal 437 096,61 55 729,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511147473

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE 

REABILITAÇÃO DA MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-047 Funchal 155 667,76 19 847,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001291
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-679 Funchal 7 578,43 966,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001292
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508513243

ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Expectativa positiva no apoio ao funcionamento para minimizar as dificuldades da empresa. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-018 Funchal 42 361,30 5 401,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001293
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511227426

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO 

FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos, rendas e energia.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-000 Santa Cruz 55 697,47 7 101,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 01-03-2017 9020-154 Funchal 299 459,75 38 181,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511077378

TOMAPASTA - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9135-414 Santa Cruz 27 190,07 3 466,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001296
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-043 Funchal 33 016,37 4 209,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511253427

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-08-2017 9350-146 Ribeira Brava 49 082,56 6 258,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001298
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-025 Funchal 432 354,82 55 125,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511260822

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 13-10-2017 9100-202 Santa Cruz 49 884,59 6 360,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001301
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-07-2017 9135-401 Santa Cruz 87 861,51 14 078,96 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 05-09-2017 9000-082 Funchal 536 450,79 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001303
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-07-2017 9060-129 Funchal 87 512,41 11 157,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001304
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-775 Funchal 167 360,26 21 338,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511250061 SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-000 Porto Moniz 125 316,50 15 977,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511200811

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

18-08-2017 01-01-2015 10-10-2017 9125-018 Santa Cruz 28 371,64 3 617,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511097883 LUÍS, VIEIRA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-054 Funchal 35 232,72 4 492,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511009232 SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio a gastos com pessoal e respetivos encargos da entidade patronal com segurança social, 

rendas de instalações e consumos de letricidade e agua e respetivas taxas.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-100 Funchal 423 004,00 53 933,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511030126

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-032 Porto Moniz 184 381,27 23 508,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511271840

FERREIRA & SOUSA - GESTÃO DE 

CONDOMÍNIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 104.484,88 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica.
18-08-2017 01-01-2015 04-02-2016 9050-419 Santa Cruz 88 269,19 11 254,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511092270 GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas salários, encargos, energia e agua, com reflexos na sua sustentabilidade futura.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-249 Calheta 86 604,14 11 042,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508855853

CONSTRUBATALHA-CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 20.228,37€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social e consultoria na elaboração do projeto.
04-07-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-269 Santa Cruz 19 198,17 3 059,71 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011970

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Conforme referido, por via da concessão do presente incentivo, a empresa tornar-se-á mais 

sólida, capaz de manter e reforçar a sua atividade e o serviço de excelência que presta.A situação 

económico-financeira da empresa sairá reforçada, com grande contributo ao nível social pela 

ajuda na manutenção dos postos de trabalho.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-011 Funchal 543 464,44 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001314
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511284250 J. MANUEL NUNES GOMES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro, garantindo a 

sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho criados.
04-07-2017 01-01-2015 01-08-2017 9000-061 Funchal 59 519,33 7 588,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9020-998 Funchal 118 538,31 15 113,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-403 Funchal 702 540,47 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001317
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-047 Funchal 504 235,63 64 290,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001318
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas de funcionamento de 2015 04-07-2017 01-01-2015 27-02-2017 9000-024 Funchal 231 563,25 29 524,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511235062

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE 

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-201 Funchal 110 354,72 14 070,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509525385 MULTIMADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9020-002 Funchal 124 378,17 20 556,95 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511004079

MANUEL NATIVIDADE FERREIRA 

SUCESSORES - SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9000-000 Funchal 21 359,80 2 723,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-198 Funchal 328 589,65 41 895,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 14-01-2016 9000-064 Funchal 595 947,66 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511113749 ATLANTE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-020 Funchal 38 522,56 4 911,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-044 Funchal 81 130,67 10 344,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509445659 NOVA FASE - INVESTIMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Nova Fase, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 21-04-2017 9000-156 Funchal 57 443,74 7 324,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001328
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511232071 PIRILAMPO MÁGICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto reforçar a competitividade da empresa, com a vista a garantir os 

postos de trabalho num contexto de contração da economia nacional e regional.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9360-306 Ponta do Sol 12 455,08 1 588,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-065 Funchal 211 139,30 26 920,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511195362

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9230-153 Santana 57 857,03 7 376,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo Unipessoal, Lda verá propiciadas as 

oportunidades para melhorar a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todos os requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-159 Funchal 219 087,06 27 933,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 37.845,02€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica e rendas 

de instalação.

04-07-2017 01-01-2015 19-01-2016 9000-223 Funchal 37 657,69 4 801,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510795820 TOQUE D'AROMAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-035 Santa Cruz 181 577,78 23 151,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001334
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509493181 SEMPREPIONEIRO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 19.262,04 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social e consultoria e elaboração do projeto.
18-08-2017 01-01-2015 30-11-2017 9125-080 Santa Cruz 19 262,04 6 139,79 FEDER 32,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001335
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511097840

BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento do ano de 2015. 18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-067 Funchal 32 885,97 5 590,62 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511197640

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 04-07-2017 01-01-2015 31-01-2015 9050-000 Funchal 165 428,34 21 092,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509421466 MATÉRIA PURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 33.241,94€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e rendas.
04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-044 Funchal 32 720,17 4 171,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511095570

SANTA MARIA - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 28507,97 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água, a renda e custos com a elaboração do 

projecto de candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-064 Funchal 189 424,94 24 151,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001340
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035675

MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 19951,92 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9300-079
Câmara de 

Lobos
116 400,72 14 841,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 174831498 MARIA FATIMA GONÇALVES PINTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 3982,94 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água, as rendas e custos com a elaboração do 

projecto de candidatura).

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-254 Funchal 25 487,70 3 249,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001342
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511212011 MARCO RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 30.818,75 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica.
04-07-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-058 Funchal 30 282,63 3 861,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001343
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento 2015 04-07-2017 01-01-2015 31-01-2017 9200-127 Machico 196 975,84 25 114,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 04-07-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-042 Funchal 156 254,24 19 922,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-046 Funchal 533 082,14 67 967,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001346
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511263244

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA 

CALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

... O  projecto caracteriza-se, pela sustentação  duma estratégia que, permita ao beneficiário 

desenvolver com sucesso a sua actividade.Os postos de trabalho criados são qualificados, com 

trocas e transferências de conhecimentos e experiências entre ambos Muito da formação e 

informação adquirida  associado a um novo investimento noutro local é gerador de melhores 

receitas e mais postos de trabalho

04-07-2017 01-01-2015 14-11-2017 9200-121 Machico 122 565,54 20 315,24 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511117493

CONTROLMÉDIA - MARKETING, 

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-090 Funchal 42 201,36 5 380,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096445

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-098 Funchal 317 895,52 40 531,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001350
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034881

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa necessita deste apoio para melhorar a sua competitividade e implementar 

no curto prazo medidas estruturais que permitam a continuação da sua sustentabilidade no 

desenvolvimento da sua estratégia.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-157 Funchal 232 626,06 38 134,06 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001351
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511047690 BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento dos projectos que visam esbater as dificuldades 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-042 Funchal 78 701,25 10 034,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9400-162 Porto Santo 56 514,10 12 009,25 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001353
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510304745

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO 

E ANIMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-291 Funchal 125 474,63 15 998,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510446183

ÉPOCA DE CONQUISTAS ANIMAÇÃO, 

RESTAURAÇÃO, EXPLORAÇÃO DE 

BARES, SNACK-BARES E ESPLANADAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Época de Conquistas, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 30-11-2017 9000-062 Funchal 159 007,02 20 273,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510278353 MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 04-07-2017 01-01-2015 31-01-2017 9100-079 Santa Cruz 56 365,44 7 186,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-185 Funchal 114 592,20 14 610,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001358
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510035671 JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro aproximadamente resultante da comparticipação de 15% dos custos de 

funcionamento, irá contribuir para um melhor desempenho economico financeiro da 

empresa.Numa analise às contas da empresa em causa constatamos que a situação económica-

financeira da empresa é equilibrada apresentado um capital próprio bastante positivo, bem 

como, na previsão para 2016 e exercícios económicos 

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9200-110 Machico 289 389,25 36 897,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001359
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-059 Funchal 51 875,00 6 614,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511090285

CARLOS ALBERTO FREITAS, 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-000
Câmara de 

Lobos
79 033,13 10 076,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511151306

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-026 Funchal 100 033,27 12 754,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001362
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu 

desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de 

trabalho criados.

04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9125-001 Santa Cruz 345 985,14 41 518,22 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511285876 GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-08-2017 01-01-2015 27-11-2017 9000-192 Funchal 397 082,90 50 628,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511129432

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, 

PASTELARIA E CAFETARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

04-07-2017 01-01-2015 22-03-2018 9300-161
Câmara de 

Lobos
50 733,85 6 468,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001365
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 207316015 PEDRO ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
04-07-2017 01-01-2015 30-06-2017 9020-211

Câmara de 

Lobos
311 979,98 39 777,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001367
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513229647

VITAMINA MATINAL - RESTAURAÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 38.597,28 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica e rendas 

de instalação.

04-07-2017 01-01-2015 16-12-2016 9125-018 Santa Cruz 38 520,80 4 911,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 111.546,30 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de  de energia eléctrica e rendas de 

instalação.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-422
Câmara de 

Lobos
110 046,52 14 030,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511081332 SERRALHARIA JOSÉ LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Receber um incentivo pelas despesas ja realizadas e manter os postos de trabalho 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-422 Calheta 227 804,63 29 045,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001370
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509901670

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto irá contribuir para corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis 

ao nível dos custos de funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela sua 

insularidade.

23-10-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-019 Funchal 671 858,99 66 692,31 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo permite à empresa folga necessária para apostar nas vendas e maximizar o seu 

potencial comercial.
18-08-2017 01-01-2015 26-03-2018 9100-010 Santa Cruz 284 809,02 36 313,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001372
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 400.464,64; Subsídio a atribuir de € 60.069,70; Critério A: ?IR= 0,03 que 

corresponde a 80 pontos e ?IF= 0,39 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x80+0,30x88= 85,1 pontos

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-706 Funchal 400 256,59 51 032,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510438768

VANTAGEM SINGULAR - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e eletricidade. 04-07-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-314 Ponta do Sol 12 750,98 1 625,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001374
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-132 Funchal 254 137,72 35 488,52 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509842461 CALHEIROS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 06-10-2017 9400-174 Porto Santo 44 218,59 9 396,45 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001376
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511286635

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e rendas. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9360-316 Ponta do Sol 13 294,32 1 695,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Realizar investimento 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9360-215 Ponta do Sol 826 276,44 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-215 Ribeira Brava 107 827,18 13 747,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511188455

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 30-09-2017 9300-091
Câmara de 

Lobos
350 536,79 44 693,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 09-03-2017 9000-024 Funchal 88 215,00 11 247,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511271549 MMC - MADEIRA MEDICAL CENTER S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9060-129 Funchal 994 913,61 68 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001382
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511208774 RIMUS HEALTH FUNCHAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9050-019 Funchal 40 436,27 5 155,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 616.419,11; Subsídio a atribuir de € 80.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=73; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x73+0,40x50+0,30x88= 68,2 PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-174 Funchal 463 195,16 59 057,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-241 Funchal 92 340,07 11 773,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510298567 TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Treasure Spirit, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

04-07-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-611 Funchal 12 221,56 1 558,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511165560

RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 65.783,56; Subsídio a atribuir de € 9.867,53; Critério A: ?IR= 0,065 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 0,08 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO FORTE.Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x80+0,30x70= 83

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-028 Funchal 45 187,80 5 761,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511177410

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E 

CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

18-08-2017 01-01-2015 30-11-2016 9000-084 Funchal 81 549,95 10 397,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 180441337

MANUEL HONORIO FERREIRA DE 

SOUSA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-019 Funchal 85 315,42 10 877,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511189222

GREGÓRIO & MENDES - CONSTRUÇÕES 

E IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o apoio à tesouraria que este instrumento induz, é de superior relevância á competitividade da 

empresa, pela comparticipação dos custos de funcionamento, num ambiente adverso de 

competividade no setor onde se insere

18-08-2017 01-01-2015 30-11-2017 9360-511 Ponta do Sol 109 110,68 13 911,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096402

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade 18-08-2017 01-01-2015 30-09-2017 9000-064 Funchal 160 870,61 20 511,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511214774

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, equipamentos e gastos com 

pessoal.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9020-406 Funchal 45 994,32 5 864,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073100

MICROMADE - COMPUTADORES, 

FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,7 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 111.759,73; Subsídio a atribuir de € 16.763,96; Critério A: ?IR= 0,07 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,68 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 

0,55x100+0,45x80=91; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x91+0,40x80+0,30x88= 85,7 PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-019 Funchal 111 560,13 14 223,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511042884 CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 75 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 70.231,35; Subsídio a atribuir de € 10.534,70; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,20 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; 

Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x80+0,30x70= 74,8 

PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-079
Câmara de 

Lobos
69 983,03 8 922,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511277709

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE 

ENERGIA E AMBIENTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-127 Funchal 38 946,09 4 965,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015. 18-08-2017 01-01-2015 01-02-2016 9000-046 Funchal 310 381,05 39 573,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento de projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e estruturais nas 

empresas da região
18-08-2017 01-01-2015 15-07-2017 9125-042 Santa Cruz 157 336,76 20 060,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 504629603 UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-024 Funchal 246 634,49 31 445,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511012551

LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA 

E TURISMO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos estruturais como custos salariais, e apoio ao investimento. 18-08-2017 01-07-2015 20-11-2015 9125-031 Santa Cruz 627 345,38 64 600,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Publinsular, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9050-012 Funchal 76 693,43 9 778,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511210280 ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-08-2017 01-01-2015 20-09-2017 9400-055 Porto Santo 17 496,28 3 717,96 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511063032 REBOQUES AVELINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-132 Santa Cruz 218 714,33 27 886,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048629

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-

SOCIEDADE DE MEDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-127 Funchal 25 741,74 3 282,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 15-03-2017 9060-250 Funchal 234 997,42 25 555,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001404
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002424

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 30-03-2017 9000-024 Funchal 119 996,90 15 299,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508878470 EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A organização irá melhorar consideravelmente o seu desempenho financeiro, garantindo a 

sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho criados
18-08-2017 01-01-2015 01-01-2017 9060-299 Funchal 50 481,49 6 436,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511249403

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por outro lado contribuirá também para que a empresa concretize as suas intenções de expansão 

comercial e reforço da qualidade e produtividade dos produtos e serviços prestados.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9004-568 Funchal 182 997,45 23 332,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511138180 RH RADIADORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RH RADIADORES , Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-01-2017 9300-326
Câmara de 

Lobos
9 383,15 1 196,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001409
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 503566500

LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a aposta dos 

recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a arma fulcral para manter 

a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua missão

18-08-2017 01-01-2015 11-01-2017 4750-803 Funchal 572 319,79 67 619,03 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001410
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511009429 ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao investimento efectuado em 2015 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-127 Funchal 229 050,85 29 203,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511016263

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
18-08-2017 01-01-2015 07-01-2016 9000-192 Funchal 1 323 417,88 68 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001412
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-09-2017 01-01-2015 03-01-2018 9000-018 Funchal 99 724,95 12 714,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511239416

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio à despesas de funcionamento do ano de 2015 18-08-2017 01-01-2015 31-01-2017 9020-001 Funchal 68 438,95 8 725,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511236999

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Investmento em comunicação e equipqmentos 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-024 Funchal 530 285,89 67 611,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513036652

ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 59.307,61 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social.
18-08-2017 01-12-2015 31-12-2016 9000-136 Santa Cruz 48 314,36 6 160,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096704

PONTASOLENSE - COMÉRCIO DE 

SERRALHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho e o reforço da competividade da empresa num mercado 

em contração e com sinais ténues de recuperação, é a essência desta candidatura
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9360-535 Ponta do Sol 53 377,26 8 166,73 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-08-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-082 Funchal 330 886,47 42 188,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511063547 CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Centro Dentário Colombo, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 10-10-2017 9000-075 Funchal 18 608,98 2 372,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510749461 FIGUEIRA & MALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 83 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 64.492,53; Subsídio a atribuir de € 9.673,88; Critério A: ?IR= 0,22 que corresponde a 

100 pontos e ?IF= 1,19 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 80; Critério C = 70. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x80+0,30x70= 83 

PONTOS.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-095
Câmara de 

Lobos
38 815,55 4 948,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento do ano de 2015. 18-08-2017 02-02-2015 31-01-2017 9000-116 Funchal 50 938,02 7 216,22 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001423
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096364

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas, energia e agua.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-055 Funchal 40 285,28 5 136,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001424
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032331 J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
23-10-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-162 Funchal 587 287,70 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001425
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511062117

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA 

EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a tecologia e a logistica da empresa 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-113 Funchal 156 652,30 19 973,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001426
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510639313 VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de 

manutenção do seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de 

acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9325-017
Câmara de 

Lobos
46 501,05 5 928,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001427
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, seus encargos, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9135-030 Santa Cruz 148 579,09 18 943,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001428
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510007740

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 53.945,56 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de  de energia elétrica e rendas de 

instalação.

18-08-2017 01-01-2015 14-01-2016 9000-116 Funchal 53 877,65 6 869,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 181860155

CARLA MARIA GOMES VALENTE 

AGANTE

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas de Funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9125-162 Santa Cruz 45 939,10 5 857,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001430
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511209835

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS 

ÁLAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

21-11-2017 01-01-2015 30-09-2017 9020-064 Funchal 65 168,29 8 308,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001431
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511059582

MAGOSCAR - ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar na tecnologia da comunição 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-031 Funchal 172 585,79 22 004,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001432
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511205961

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às Despesas de Funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 27-02-2017 9125-067 Santa Cruz 29 076,63 3 707,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001433
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 02-05-2018 9000-000 Calheta 79 792,07 10 173,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001435
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510263453

MACPETRO - COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 31-05-2018 9300-029
Câmara de 

Lobos
58 235,88 7 425,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001436
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511042701 ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 06-03-2018 9125-258 Santa Cruz 60 498,81 7 713,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001437
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003234

ANTÓNIO GIORGI & COMPANHIA LDA - 

EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-080 Funchal 115 139,64 14 680,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001438
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511152817

PROMERCH - PROMOÇÃO E 

MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 04-05-2018 9000-127 Funchal 162 757,42 17 787,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001439
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

23-10-2017 01-01-2015 03-10-2017 9000-127 Funchal 242 816,09 30 959,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511025815 SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais nas empresas da região 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-000 Funchal 97 806,15 12 470,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510772269 RT FARMA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.O 

impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa passa pelo facto da empresa dispor de um 

conjunto de meios fina

04-07-2017 01-01-2015 05-04-2017 9000-777 Funchal 24 848,87 3 168,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001442
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073984

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E 

ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

04-07-2017 01-01-2015 24-10-2017 9300-166 Funchal 41 746,45 5 322,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001443
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9325-087 Calheta 164 330,50 20 952,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001444
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508957427

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MÉDICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-084 Funchal 88 786,90 11 320,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511153490 AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9325-000
Câmara de 

Lobos
67 682,80 8 629,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001446
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 119804662 MANUEL GUIDO DRUMOND

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 04-07-2017 01-01-2015 31-10-2017 9400-242 Porto Santo 18 218,33 3 871,39 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001447
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a aposta dos 

recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a arma fulcral para manter 

a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua missão

04-07-2017 01-01-2015 25-08-2017 9125-036 Calheta 129 782,46 16 547,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001448
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9135-999 Funchal 228 368,82 29 117,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511166036 JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
04-07-2017 01-01-2015 31-03-2017 9050-019 Funchal 183 531,54 23 400,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 03-03-2016 9200-047 Machico 16 796,41 11 421,56 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001451
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-064 Funchal 294 135,47 37 502,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-000 Funchal 56 574,50 7 213,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508086728

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 30-04-2017 9240-209 São Vicente 48 605,75 6 197,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001454
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 14-01-2016 9200-047 Machico 70 062,24 47 642,33 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001455
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513286004

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS 

PARTILHADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 28-02-2018 9000-503 Funchal 174 393,54 22 235,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510090966

FLEXITRAB - EMPRESA DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-08-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-223 Funchal 147 742,16 18 837,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001457
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511230680 CBC - MEDICINA E DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilios ao Funcionamento de 2015 18-09-2017 01-01-2015 31-01-2017 9000-046 Funchal 34 595,41 4 410,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001458
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510303021

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9300-114 Funchal 80 065,67 10 208,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001460
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509033113 TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ESbater os sobrecustos 18-08-2017 01-01-2015 18-01-2016 9000-047 Funchal 36 323,05 4 631,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511183100

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação 

económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível gl

18-08-2017 01-01-2015 04-04-2018 9135-000 Santa Cruz 19 804,15 2 525,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001462
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048033

QUINTA DO ESTREITO - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como sumário, a empresa já demonstrou resultados positivos, a partir de 2015, o que confirma o 

sucesso dessa estratégia e que a mesma deve ser seguida de acordo com o plano de negócios 

apresentado. Garantindo no futuro uma maior sustentabilidade para todos os intervenientes a 

montante e a jusante da organização. 

18-08-2017 01-01-2015 27-02-2017 9060-157 Funchal 532 883,78 67 942,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001463
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa e a região serão beneficiadas com esta forma de apoiar as despesas 

correntes das empresas, através de um apoio direto à tesouraria, permitindo assegurar os postos 

de trabalho e desta forma a sustentabilidade futura das empresas.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-028 Santa Cruz 228 459,79 29 128,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511006330

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 

CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9325-086
Câmara de 

Lobos
641 488,46 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511159080

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E 

ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9050-020 Funchal 40 698,29 5 189,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No que se refere aos recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação 

contínua dos colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no 

aumento de desempenho da organização

18-08-2017 01-01-2015 22-08-2017 9004-536 Funchal 400 020,60 51 002,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001468
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509853897 FIVE - RENT CAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos.
18-08-2017 01-01-2015 30-05-2017 9000-192 Funchal 55 301,34 7 050,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001469
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511204353

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-000 Funchal 54 393,23 6 935,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001470
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, assegurando limiares de 

viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2016 9000-163 Funchal 36 693,74 4 678,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001472
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A EMPRESA TEM-SE MANTIDO NO MERCADO, PORQUE TEM ADERIDO A ESTES APOIOS. 18-08-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-000 Funchal 96 130,91 12 256,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001473
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 30-09-2017 9004-552 Funchal 36 231,98 4 619,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001474
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-043 Funchal 132 276,02 16 865,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511283229

CONTAS NOTÁVEIS - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fazer com que a empresa esteja em linha com os melhores racios e práticas sócio económicas 

que permitam uma empresa sólida, eficiente e rentável e que seja uma empresa com bom clima 

social.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9360-314 Funchal 51 001,27 6 502,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001476
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 28-02-2016 9050-222 Funchal 655 902,32 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001477
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509295339 CARTA NA MANGA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários e segurança social. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-063 Calheta 17 031,88 2 171,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511202334 RICARDO SANCHO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fazer com que a empresa esteja em linha com os melhores racios e práticas sócio económicas 

que permitam uma empresa sólida, eficiente e rentável e que seja uma empresa com bom clima 

social.

18-08-2017 01-01-2015 04-02-2016 9000-065 Funchal 95 679,15 12 199,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fundamental para garantir o crescimento sustentável da empresa, o projeto proporciona 

oportunidades para uma aposta consistente na inovação, em meios tecnológicos mais atuais e 

melhor adaptados à atividade da empresa. Além disso, criará condições para a empresa manter e 

enriquecer a sua política de aposta na qualificação e diversidade de competências dos seus 

profissionais.

18-08-2017 01-01-2015 10-11-2017 9050-014 Funchal 364 617,50 46 488,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001480
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-222 Funchal 1 046 871,20 68 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001481
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a CONSTRUTEAM ENGENHARIA, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-08-2017 01-01-2015 17-01-2017 9020-114 Funchal 62 176,87 7 927,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001482
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511214073 DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-01-2015 08-03-2018 9350-203 Ribeira Brava 391 948,86 57 661,71 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001483
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511240686

FARMÁCIA DO VALE VERDE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 47.843,10€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e rendasde 

instalação.

18-08-2017 01-01-2015 16-12-2016 9030-303
Câmara de 

Lobos
47 843,10 6 100,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511012870

MANUEL PEREIRA GONÇALVES 

(SERRÃO) & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 18-08-2017 01-01-2015 04-10-2017 9350-209 Ribeira Brava 614 955,40 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001487
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003340 ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-075 Funchal 280 693,04 35 788,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-01-2015 04-04-2018 9350-203 Ribeira Brava 696 843,92 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511277334 2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-090 Funchal 77 857,87 9 926,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001491
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510864139 PALADARBÓNUS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social e eletricidade. 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-087 Funchal 23 310,46 2 972,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001492
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 12-09-2017 9020-086 Funchal 477 414,09 60 870,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

225/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-001493
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511066643

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas de funcionamento de 2015 18-09-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-171 Funchal 153 577,65 19 581,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513050515

ROSALINA COELHO - SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-635 Funchal 49 199,61 6 272,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001495
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-08-2017 01-11-2014 31-07-2017 9024-501 Funchal 403 385,15 51 431,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001496
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511174020 IRMÃOS VIEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto permite recorrer aos apoios concedidos para  compensar os custos adicionais com 

salários, contribuições para a segurança social, custos com o consumo de energia elétrica e 

respetivas taxas. O incentivo a ser concedido irá melhorar a liquidez da empresa, contribuindo 

para o crescimento económico e financeiro da empresa e desenvolvimento social, com a 

manutenção dos postos de trabalho. 

18-08-2017 01-01-2015 30-11-2017 9200-040 Machico 84 018,27 12 854,80 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511239130

VETCONSULTING - CLÍNICA 

VETERINÁRIA, UNIPESSOAL LDA - EM 

LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a sustentabilidade das empresas passa pelo aumento da rendibilidade económica e 

pela sustentabilidade financeira. 
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-014 Santa Cruz 33 985,37 7 582,99 FEDER 22,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001498
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511235240

RESTAURANTE PRAIA DOS REIS 

MAGOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 17272.17 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a renda e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-121 Santa Cruz 114 780,85 14 634,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001499
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 17927,32 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9300-113
Câmara de 

Lobos
59 931,87 7 641,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511016506 LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 98.995,46 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica e rendas 

de instalação.

18-08-2017 01-01-2015 05-04-2017 9060-051 Funchal 91 397,09 11 653,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001501
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-08-2017 05-11-2014 31-07-2017 9400-168 Funchal 582 870,59 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-08-2017 01-11-2014 31-07-2017 9360-500 Funchal 135 054,09 17 219,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511051530

FAGORAMA - COOPERATIVA DE 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é muito importante para a empresa candidata, vai permitir reforçar o factores de 

competitividade da empresa e da economia regional. A empresa vai ficar mais robusta do ponto 

de vista de estrutura económica e financeira e permitirá melhorar a a competitividade da 

economia regional no seu sector de actividade a jusante e a montante da sua cadeia de 

distribuição.

18-08-2017 01-01-2015 16-01-2016 9300-306
Câmara de 

Lobos
71 251,60 9 084,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001504
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510980864 FARMACIA HONORATO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Farmácia Honorato, Lda verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-042 Funchal 122 737,54 15 649,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001505
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510872166

CARREIRO MACHADO & NUNES PIRES - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-079 Funchal 20 004,61 2 550,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507902122 CHAPA GANHA,UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-09-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-100 Funchal 38 845,64 4 952,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511165285

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 18-01-2015 28-02-2017 9000-073 Funchal 40 901,62 5 214,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511231598 BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-08-2017 01-01-2015 31-08-2017 9000-156 Funchal 150 496,10 19 188,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511033052

NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-216 Funchal 137 494,13 17 530,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-08-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-116 Funchal 62 038,06 7 909,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9060-122 Funchal 544 557,39 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-08-2017 01-01-2015 31-08-2017 9000-156 Funchal 119 336,13 15 215,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-08-2017 01-01-2015 31-08-2017 9300-046
Câmara de 

Lobos
82 484,53 10 516,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-067 Santa Cruz 28 878,21 4 909,30 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001516
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023529 GVRAM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-152 Santa Cruz 262 250,07 33 436,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001517
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação 

económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento da actividade neste sector

18-08-2017 01-01-2015 31-10-2017 9200-083 Machico 196 722,69 25 082,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511138709

KPLANO - ENGENHARIA E PROJECTOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

18-08-2017 01-01-2015 04-05-2018 9000-012 Funchal 24 270,89 3 094,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511045077

S. C. H. - SOCIEDADE DE CLÍNICA 

HOSPITALAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-216 Funchal 587 197,73 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509355900

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 31-03-2018 9125-067 Santa Cruz 92 912,79 13 031,02 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 1.620.488,31; Subsídio de € 80.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 50 

pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x80=63,5; Critério B = 

50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x63,5+0,40x50+0,30x88= 65,5 PONTOS.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-155 Funchal 1 620 488,31 68 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 8083,54 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água, a renda e custos com a elaboração do 

projecto de candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-329 Funchal 53 890,25 6 871,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 38665,07 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a renda e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-053 Porto Moniz 255 543,95 32 581,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 135627460 JOSE MANUEL DE ABREU GONÇALVES                                                                      

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-329 Ribeira Brava 49 034,84 6 251,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511037740

VETFUNCHAL-CENTRO MEDICO 

VETERINARIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 18052,99 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, a água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-171 Funchal 120 353,27 15 345,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511133880

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-647 Funchal 35 150,59 4 481,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001528
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 501624198 CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas com salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-000 Funchal 153 543,15 19 576,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001529
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511043155

APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem por objetivo a concretização de um incentivo ao funcionamento relativo aos 

custos com o pessoal e energia e água.O incentivo abrange um valor de despesa elegível no valor 

de 355.612,73 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e doze euros e setenta e três 

cêntimos).A empresa nos últimos dois anos tem feito grandes investimentos na vertente turística, 

quer na construção de

18-08-2017 01-01-2015 02-03-2016 9000-025 Funchal 330 166,67 45 604,27 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510896812 ATLANTIPÉLAGO COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 18-08-2017 01-01-2015 31-08-2017 9370-763 Calheta 139 963,04 17 845,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511012195

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 

SOLDADURA,GASES E COMPONENTES 

MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-097 Funchal 93 006,39 11 858,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511118368

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-08-2017 01-01-2015 02-02-2016 9370-161 Calheta 157 345,25 20 061,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Mariazinha do Transval, Lda verá melhoradas  as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

18-09-2017 01-01-2015 27-03-2017 9060-005 Funchal 84 048,14 10 716,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na atual conjuntura económica internacional, o contributo deste sistema de incentivos é 

determinante para a sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do nível de 

emprego.O seu recebimento, permitirá à empresa, manter os 56 postos de trabalho, existentes à 

data da candidatura.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9060-255 Funchal 747 523,28 67 597,20 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510801544

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a UNIVERSO EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES 

E SNACK BARES, UNIPESSOAL LDA.verá melhoradas as suas condições de rentabilidade e de 

equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do seu efetivo em 

condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este 

Programa.

23-10-2017 01-01-2015 08-02-2018 9060-054 Funchal 185 796,36 23 689,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001536
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511282958 FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
23-10-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-774 Funchal 148 397,14 18 920,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa, essencialmente, aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que 

desenvolve, por via do apoio dos custos de funcionamento que incorre.

23-10-2017 01-01-2015 06-06-2017 9000-127 Funchal 241 914,78 30 844,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511065353 BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O financiamento visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da região 23-10-2017 01-01-2015 31-03-2018 9000-000 Funchal 328 212,52 41 847,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-208 Funchal 64 694,98 8 248,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511047193 ALVES DOS SANTOS & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9325-038
Câmara de 

Lobos
46 297,24 5 902,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001542
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 213386771 CARLA CRISTINA DE JESUS ALVES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
18-08-2017 01-01-2015 30-11-2016 9050-067 Funchal 68 326,66 8 711,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001543
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 502594756 SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha a empregabilidade de 

pessoal qualificado que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa 

se propõe a fornecer aos seus clientes.

18-08-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-084 Funchal 59 476,26 7 583,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001544
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511071930

F. P. S. - FERRAGENS PORTO SANTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-08-2017 01-01-2015 30-09-2017 9400-179 Porto Santo 62 793,89 11 646,33 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511031459 FERREIRA & LOPES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-058 Funchal 46 254,53 5 897,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001547
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511225636

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE 

SOUSA & FILHOS - INVESTIMENTOS E 

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-024 Funchal 311 297,30 39 690,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001548
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-406 Funchal 113 037,60 14 412,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001549
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511145144

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE 

COSMÉTICA E APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 08-03-2017 9000-248 Funchal 38 288,77 4 881,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-231 Funchal 36 825,00 4 695,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511045271

CAIS DA OLIVEIRA - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-039 Santa Cruz 449 399,92 57 298,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001552
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-066 Ribeira Brava 67 599,22 8 618,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 286 477,13 36 525,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 08-05-2018 9020-086 Funchal 96 632,67 12 320,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001555
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, gastos com pessoal, encargos 

sociais, gastos com electricidade e água.
21-12-2017 01-01-2015 20-01-2016 9125-031 Santa Cruz 89 467,51 11 407,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura a subsidio não reembolsável, que visa esbater e melhorar a competitividade da 

empresa e da economia regional.
21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-024 Funchal 126 642,54 20 760,33 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511099290

MCI - MAURÍLIO CAIRES INFORMÁTICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
22-02-2018 01-01-2015 31-07-2017 9000-221 Funchal 123 189,58 15 706,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 21-12-2017 01-01-2015 09-03-2018 9300-145
Câmara de 

Lobos
143 244,05 18 263,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001560
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Cobertura parcial de custo de funcionamento da promotora nomeadamente, custos, com salário 

e respetivos encargos com a segurança social; custos com rendas de instalações; água e energia 

elétrica.

18-08-2017 01-01-2015 10-03-2016 9000-105 Funchal 384 790,85 49 060,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 18-08-2017 01-01-2015 05-04-2018 9000-082 Funchal 141 292,01 18 014,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513017011

BEYONDADVANTAGE, CONSULTORIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-401 Funchal 54 136,79 6 902,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001563
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 192371924 MIGUEL PAULO LEÃO RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio no custo do funcionamento para esbater as dificuldades permanentes da empresa 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9400-020 Porto Santo 129 910,51 27 605,99 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023715

POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM OS APOIOS QUE A EMPRESA TEM RECEBIDO, TEM CONSEGUIDO SE MANTER NO MERCADO 

E TEM MANTIDO OS SEUS POSTOS DE TRABALHO.
18-08-2017 01-01-2015 18-10-2017 9000-198 Funchal 161 494,83 20 590,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro de 80.000€ resultante da comparticipação de 15% dos custos salariais 

acrescido dos encargos sociais e restantes despesas de funcionamento irá melhorar ainda mais o 

indicadores da empresa.Numa analise às contas da empresa em causa constatamos que a 

situação económica-financeira da empresa é equilibrada apresentado um capital próprio bastante 

positivo, bem como, na previsão pa

18-08-2017 01-01-2015 27-01-2017 9060-382 Santa Cruz 619 872,83 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 173 824,40 22 162,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001567
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511014384 ESCORCIO & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

23-10-2017 01-01-2015 31-01-2018 9000-127 Funchal 49 951,98 6 368,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508981689

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio financeiro resultante da comparticipação de 15% dos custos salariais acrescido dos 

encargos sociais, ira melhorar o desempenho economico financeiro da empresa.
18-08-2017 01-01-2015 01-02-2017 9060-382 Santa Cruz 134 783,83 17 184,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511138245 ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 23-10-2017 01-01-2015 17-01-2017 9000-082 Funchal 220 375,12 28 097,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001570
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511012004

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio imediato à tesouraria da empresa permite sustentabilidade na manutenção/criação 

de postos de trabalho, mantendo uma massa critica importante para o longo prazo, contribuindo 

também humildemente para a economia regional. 

23-10-2017 01-01-2015 30-11-2017 9000-160 Funchal 411 187,05 52 426,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
22-01-2018 01-01-2015 31-07-2017 9020-330 Funchal 103 961,37 13 255,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 24-01-2018 9060-026 Funchal 132 279,28 16 865,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001573
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa passa pelo facto da empresa dispor de 

um conjunto de meios financeiros que pretende utilizar, para canalizar no seu conjunto de 

recursos humanos.O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma 

compensação aos custos elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às 

contas da empresa constata-se que a si

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9000-064 Funchal 210 481,69 26 836,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511110081

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 78 827,16 10 050,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511264356

SOLITRO - EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa candidata-se ao funcionamento2020 de forma a alcançar um apoio nao reembolsavel 

que terá um efeito positivo tanto no fluxo de caixa como dar disponibilidade de efetuar pequenos 

investimentos em areas de dominios competitivos. 

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-706 Funchal 62 999,98 8 032,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001576
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511006829

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A concretização deste projeto induzirá na DUPLIPELAGO, Lda um reforço das suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9000-046 Funchal 127 090,95 16 204,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001577
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-705 Funchal 52 229,38 6 659,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à 

estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o número 

de postos de trabalho

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9050-449 Funchal 323 743,08 41 277,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001579
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510045464 JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor candidata-se ao programa de forma a compensar os custos  adicionais  das  empresas  

inerentes  à  condição  de Região Ultraperiférica, alcançando assim um incentivo de 15% sobre os 

seus custos com pessoal, encargos e rendas resultando num impato positivo bastante 

significativo nas demonstrações financeiras. 

21-12-2017 01-01-2015 16-03-2018 9000-054 Funchal 99 972,93 12 746,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, electricidade e agua, com reflexos 

positivos na sua sustentabilidade.

18-08-2017 01-01-2015 01-02-2016 9000-038 Funchal 113 893,42 14 521,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9370-702 Calheta 131 592,31 16 778,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 512030049

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA E TURISTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-612 Calheta 847 170,87 63 142,85 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001583
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511076070

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-127 Funchal 110 616,14 14 103,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511211635 JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-08-2017 01-01-2015 16-04-2018 9300-081
Câmara de 

Lobos
74 529,19 8 552,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001585
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513312790 FMC.FARMÁCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9300-164
Câmara de 

Lobos
106 377,97 13 563,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511133650

MAMEPE - COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-08-2017 01-01-2015 18-09-2017 9000-000 Funchal 72 429,31 9 234,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001588
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511129742

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 23-10-2017 01-01-2015 06-12-2016 9350-146 Ribeira Brava 149 565,00 19 069,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001590
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 911004777

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 

DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, gastos com pessoal, gastos com 

energia eléctrica e água
18-08-2017 01-01-2015 19-01-2016 9000-000 Funchal 40 218,00 5 127,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001591
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511272227 DMC (MADEIRA) S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa agencia de viagens, promove o destino Madeira como uma região de turismo de 

excelencia, no entanto por se situar numa regiao ultraperiferica candidata-se ao programa 

funcionamento2020 de forma a obter um incentivo nao reembolsavel, obtendo um pequeno 

retorno de alguns custos operacionais.

23-10-2017 02-12-2014 29-11-2017 9000-011 Funchal 64 726,77 8 252,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511163134

ACNG - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 

PARA NEGÓCIOS E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

MANTER OS POSTOS DE TRABALHO 18-08-2017 01-01-2015 31-01-2016 9000-267 Funchal 57 193,56 7 292,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Diálogo Notável, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

21-11-2017 01-01-2015 30-04-2017 9020-154 Funchal 331 421,55 42 256,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001594
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-08-2017 01-01-2015 31-10-2017 9000-127 Funchal 192 082,99 22 264,17 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001595
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511021739 CENIL-CENTRO DE LINGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-054 Funchal 158 014,98 20 146,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001596
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511092180 RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 18-08-2017 01-01-2015 31-12-2015 9360-300 Ponta do Sol 75 299,57 9 600,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001597
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511238371

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - 

SIMILARES HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

18-09-2017 01-01-2015 22-03-2018 9325-048 Funchal 151 784,51 19 352,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001598
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511199228

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados, bem como, reforçar a formação interna. Este incentivo visa 

essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em conta o abrandamento económico 

verificado.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-087 Machico 58 509,15 7 459,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511280890

SIMADEIRA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-09-2017 01-01-2015 31-07-2017 9400-055 Porto Santo 100 371,45 21 328,93 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001601
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511036388

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na atual conjuntura económica internacional, o contributo deste sistema de incentivos é 

determinante para a sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do nível de 

emprego.O seu recebimento, permitirá à empresa, manter os 37 postos de trabalho, existentes à 

data da candidatura.

18-09-2017 01-01-2015 15-03-2016 9060-414 Funchal 270 725,52 34 517,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001603
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-08-2017 01-01-2015 30-09-2017 9240-018 São Vicente 475 852,60 60 671,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001604
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-237 Calheta 142 015,74 18 107,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001605
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-208 Funchal 165 065,16 21 045,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511260164

SOUSA & GOMES - COMÉRCIO DE 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PLANTAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Funcionamento 2020 é motivador para a empresa 18-09-2017 01-01-2015 01-12-2017 9125-000 Santa Cruz 71 894,41 9 166,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001608
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511161883 RAGA HOTEL S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
18-09-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-100 Funchal 965 555,00 68 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511056583

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE 

ALUGUER SEM CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Recorremos ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais desta 

empresa. 
18-09-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-015 Funchal 142 130,51 20 537,86 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-720 Funchal 330 563,84 42 146,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001611
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.
18-09-2017 01-01-2015 31-01-2016 9240-018 São Vicente 219 901,11 24 672,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001612
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511264011

ABC - ARTESANATO E BIJUTARIA 

CALHETA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-146 Calheta 35 098,07 4 475,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É sem dúvida um projeto crucial, pertinente e oportuno.Que dará a oportunidade de majoração 

da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao mercado regional e à importância da 

manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-024 Funchal 119 055,05 17 709,44 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096712

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO 

DE PEDRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-114 Ponta do Sol 71 175,62 10 889,87 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001615
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-10-2017 9300-020 Calheta 1 126 317,29 68 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-08-2017 01-01-2015 12-09-2018 9240-046 São Vicente 36 717,55 4 681,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001620
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

18-09-2017 01-01-2015 03-05-2018 9000-048 Funchal 87 931,07 11 211,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001621
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510424511

CONQUISTODISSEIA RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-503 Funchal 13 361,12 1 703,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9135-354 Santa Cruz 151 401,22 19 303,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511024754 ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-09-2017 01-01-2015 17-04-2018 9060-024 Funchal 340 492,06 43 412,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001624
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511054718

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-250 Santa Cruz 45 865,74 5 847,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510978711 ISLE SENSES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região Autónoma da Madeira. 18-09-2017 01-01-2015 31-10-2017 9400-085 Porto Santo 46 133,90 8 424,63 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001627
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510455840

NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-09-2017 01-01-2015 02-05-2018 9125-162 Santa Cruz 28 700,73 3 659,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511114443 TRÉ & IRMÃOS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
18-09-2017 01-01-2015 04-01-2017 9000-749 Funchal 129 481,94 16 508,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RADICALAMBITION, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

23-10-2017 01-01-2015 07-02-2017 9000-268 Funchal 375 786,59 47 912,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9385-120 Calheta 58 629,74 7 475,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509704581 MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Combater as dificuldades estruturais através do incentivo Funcionamento 2020. 18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-105 Ribeira Brava 98 494,82 14 651,12 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510592228 ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-023 Funchal 46 334,95 5 907,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e estruturais nas empresas da região 18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 75 040,50 9 567,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sendo o promotor uma empresa com resultados positivos e que tem mantido o seu capital 

proprio como os seus racios postivos vem desta forma solicitar um apoio ao funcionamento da 

empresa, sendo este nao reembolsavel tem um impacto positivo significativo na sua 

sustentabilidade financeira. 

23-10-2017 01-01-2015 27-11-2017 9000-235 Funchal 227 538,81 33 474,46 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001636
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511029993

SOCIEDADE DE 

ECOCARDIOTOCOGRAFIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

dadas as caracteristicas deste projecto, em resumo, podemos referir os objectivos do projecto, 

nomenadmente o reforco sa sua sustentabilidade, competitividade e manutenção dos postos de 

trabalho

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-061 Funchal 34 871,13 4 446,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001639
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511105649

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 

AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer financeiros 18-09-2017 01-01-2015 14-01-2016 9135-000 Santa Cruz 8 763,84 1 117,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511258852

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
18-08-2017 01-01-2015 31-12-2017 9270-000 Porto Moniz 106 628,90 13 595,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001642
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Farramonumental candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o objetivo 

de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e manter os seus 

postos de trabalho.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-100 Funchal 265 857,31 33 896,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001644
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de Funcionamento de 2015 18-09-2017 01-01-2015 31-01-2017 9050-401 Funchal 197 802,45 25 219,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001645
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511133634 LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto consiste no apoio de 15% sobre os nossos gastos com os funcionários e segurança 

social agua e luz ajudando a manter os postos 
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9230-107 Santana 50 091,48 6 386,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001646
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511004290

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-000 Funchal 24 779,25 3 159,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511153147

NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E 

INTERNET LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta sociedade cumpre com os requisitos legais para aceder ao presente sistema de 

incentivos.Desde logo, tem capital próprio, ou seja, uma situação líquida positiva e tem um 

quadro de pessoal estável, e que pretende manter para o futuro.O impacto do incentivo na 

sustentatibilidade da empresa passa pelo facto da empresa dispor de um conjunto de meios 

financeiros que pretende utilizar, para 

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-155 Calheta 25 761,65 3 284,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511138288

TURISPARGO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho é o fator que norteia a candidatura ao SI funcionamento, 

dotando a empresa de uma externalidade capaz de fazer face a sobrecustos insulares transversais 

a todos os ramos de atividade

18-08-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-272 Calheta 172 126,86 21 946,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511093802 FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto torna-se essencial porque e uma forma de não subcarregar a empresa com os 

grandes custos dos salários.
23-10-2017 01-01-2015 14-05-2018 9100-000 Santa Cruz 86 736,26 11 058,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-400 Funchal 211 270,20 26 936,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001651
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-114 Ponta do Sol 530 293,14 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001652
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011695 MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com 

que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível 

global.

21-12-2017 01-01-2015 31-03-2018 9000-042 Funchal 128 036,55 13 815,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513119418 DERIVAFATOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A DerivaFator Lda.candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o objetivo de 

fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e manter os seus 

postos de trabalho.

18-09-2017 01-01-2015 29-02-2016 9000-060 Calheta 12 667,24 3 230,16 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511039875

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de três postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos clientes.

18-09-2017 01-01-2015 31-03-2017 9200-225 Machico 47 102,20 6 005,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001656
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511192991

FRUTARIA CIDADE VELHA UNIPESSOAL 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se esbater os custos de insularidade, manutenção mínima de posto 

de trabalho e dotar a empresa de disponibilidade para outros investimentos.
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-000 Funchal 156 665,53 19 974,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035896

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 1.389.371,19; Subsídio a atribuir de € 80.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,24 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 100; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x100+0,30x88 = 88,2 PONTOS.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2015 9325-050 Funchal 563 811,80 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo ao funcionamento da empresa representa assim uma compensação aos custos 

elevados que a empresa suporta com os custos salariais.Numa análise às contas da empresa 

constata-se que a situação económico-financeira da empresa é equilibrada apresentando um 

Capital Próprio Positivo, reunindo as condições de exigibilidade para a presente candidatura.O 

impacto do incentivo na sustentabil

23-10-2017 01-01-2015 20-01-2017 9225-150 Machico 192 073,80 24 489,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511221665 J. S. VIEIRA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

....A atribuição do incentivo contribui não só para a estabilidade laboral, mas no plano de 

negócios, o seu enquadramento em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeira da empresa, condição para elaborar outros planos e dar passos com o intuito de 

garantir e melhorar a sustentabilidade gestão e manutenção de infraestruturas produtivas. 

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-045 Machico 100 984,88 12 875,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510891284 ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-064 Funchal 28 521,74 3 636,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-251 Funchal 230 337,19 29 367,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
18-09-2017 01-01-2015 31-12-2016 9200-078 Machico 133 540,00 19 029,45 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001663
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 128784547

AQUILES OLIVEIRA DOS SANTOS 

MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo esta contribuição será um suporte importante na melhoria da sua performance 

económica e financeira. Apoiando a manutenção dos postos de trabalho tão importantes para a 

dinamização da empresa em particular e igualmente para a região.  

18-09-2017 01-01-2015 10-01-2017 9125-067 Funchal 59 380,33 7 570,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de  2015 21-11-2017 01-01-2015 28-02-2017 9000-024 Funchal 318 854,86 40 653,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001665
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023847

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-014 Funchal 36 719,51 4 681,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001666
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com as condiçoes de  elegibilidade 21-11-2017 01-01-2015 01-01-2017 9020-154 Funchal 241 039,08 30 732,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001667
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002009

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & 

CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresa 18-09-2017 01-01-2015 30-11-2016 9050-021 Funchal 424 385,84 54 109,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001668
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-075 Funchal 334 097,87 42 597,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510815006 RIMIMAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá contribuir, não só para esbater as dificuldades estruturais enquanto empresa 

localizada numa região ultra-periférica, como também, para uma melhoria nos resultados 

operacionais da empresa, que como start-up, lida com a concorrência de outras empresas já 

inseridas no mercado.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-138 Funchal 52 636,52 6 711,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001672
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 06-06-2018 9230-209 Santana 26 694,11 3 403,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001673
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511063598 NASCIMENTO & NASCIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer financeiros 22-02-2018 01-01-2015 29-02-2016 9350-000 Ribeira Brava 159 958,47 20 394,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510600271

TECOFI - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9050-021 Funchal 46 676,32 5 951,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511051263

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento da empresa. 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9350-205 Ribeira Brava 88 271,84 13 130,44 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001679
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511282990 PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9060-209 Funchal 55 327,77 7 054,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001680
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508056365 NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos seus recursos humanos 

(formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

dos suas obrigações.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-066 Funchal 66 223,75 8 443,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 186819862

BERNARDO MIGUEL MENDES DE 

FREITAS                                                                   

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-014 Funchal 48 436,28 6 175,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001685
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510284108 DIVINEVIOLET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Recorremos ao incentivo para ajudar com as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 21-11-2017 01-01-2015 31-03-2016 9000-015 Funchal 67 391,63 8 592,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

240/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-001686
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de 

crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve origem 

no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados retidos, 

demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto irá de forma direta 

incrementar os meios libertos, uma vez que 

22-01-2018 01-01-2015 31-03-2018 9050-000 Funchal 103 271,37 13 167,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509176100

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

22-01-2018 01-01-2015 30-09-2018 9020-154 Funchal 44 328,63 5 651,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096518

ANA DE ARFET - DECORAÇÃO E 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios às despesas de funcionamento de 2015 23-10-2017 01-01-2015 12-02-2016 9000-198 Funchal 57 046,67 7 273,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511236000

M.S.B. - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-038 Funchal 56 185,00 6 140,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511003277 ANTÓNIO FAUSTINO DE ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa opera num setor altamente concorrencial e procura promover a sua capacidade 

competitiva através da aposta na qualidade do seu produto/serviço. Para isso conta com 

colaboradores experientes e altamente qualificados, uma imagem de prestigio junto do setor da 

construção civil e uma localização privilegiada no centro do Funchal, fatores que este projeto visa 

preservar e potenciar.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-027 Funchal 202 601,10 25 831,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511031157

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
23-10-2017 01-01-2015 31-03-2017 9050-022 Funchal 55 931,32 7 131,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513060103 OBVINCENTIVO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à 

estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o número 

de postos de trabalho

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-043 Funchal 165 722,33 21 129,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001697
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510853730 EXTRAPNEU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos  das empresas da Região Autónoma da Madeira. 23-10-2017 01-01-2015 28-11-2017 9400-174 Porto Santo 27 464,10 5 836,12 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001698
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511061676

TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

23-10-2017 01-01-2015 10-05-2018 9125-054 Santa Cruz 55 920,83 7 129,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001699
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511027630 ANTONIO PEDRO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

23-10-2017 01-01-2015 20-01-2016 9000-219 Funchal 77 020,24 9 820,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001700
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 17-01-2018 9020-114 Ponta do Sol 177 076,25 52 793,62 FEDER 30,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001701
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-077 Machico 117 719,98 15 009,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001702
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-250 Funchal 138 466,84 17 654,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001704
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511243685

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-09-2017 01-01-2015 31-10-2017 9400-140 Porto Santo 79 655,18 16 926,73 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de 

instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, custos com o consumo de água e 

respetivas taxas e aos custos com a elaboração da candidatura.

23-10-2017 01-01-2015 31-05-2017 9000-082 Funchal 436 144,77 55 608,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001706
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511274130 SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 23-10-2017 01-01-2015 30-04-2018 9000-221 Funchal 21 295,31 2 715,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001707
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511162278

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

de salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-081 Funchal 22 006,86 2 805,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511268769

PINK REAL ESTATE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho. Isso contribuirá para que a empresa possa reforçar a sua aposta naquilo que constitui a 

sua actividade, diversificar a sua oferta por forma a se posicionar-se no mercado com uma 

postura mais competitiva.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-039 Funchal 75 898,19 9 677,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510979793

RHEA DIVE COLLEGE - EDUCATION AND 

RESEARCH, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de trabalho 23-10-2017 01-01-2015 20-06-2018 9400-001 Porto Santo 16 737,64 3 556,75 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

subsidio aos sobrecustos 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-024 Funchal 28 393,85 3 620,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511059280 BARQUIPAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face ao panorama atual, vivido em todos os mercados desta área, julgamos que a aposta dos 

recursos humanos e a simplificação dos procedimentos internos, será a arma fulcral para manter 

a sustentabilidade da organização e trabalhar em prol da sua missão

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-139 Calheta 197 405,19 25 169,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511113870 JARDIM & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

21-11-2017 01-01-2015 24-05-2018 9060-051 Funchal 87 673,29 11 178,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001714
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa encontra-se na fase de execução do projeto de investimento e prevê-se 

que os objetivos esperados sejam uma realidade a curto prazo. Assim este apoio terá um papel 

importante na consolidação financeira da empresa.

23-10-2017 01-08-2015 20-01-2016 9000-163 Funchal 1 855 536,69 68 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-051 Funchal 139 872,26 17 833,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511190743 SNACK-BAR VILA FORMOSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos 21-11-2017 01-01-2015 28-02-2018 9000-000 Calheta 37 819,61 4 822,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001718
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 157076296 MARIA FATIMA CONCEIÇÃO COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-11-2017 01-01-2015 28-02-2018 9270-156 Porto Moniz 49 656,17 6 331,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001719
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511042647 FARMACIA CAMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-027 Funchal 191 448,48 24 409,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511010621 BRUNO AFONSO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 e 2016 21-12-2017 01-01-2015 18-03-2018 9000-042 Funchal 142 873,43 18 216,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001721
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511085117 RJP CLEAN SOLUTION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9125-067 Santa Cruz 166 843,31 21 272,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001722
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511165897

ABREU & SOUSA - COMÉRCIO DE 

ILUMINAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço na competividade 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-073 Santa Cruz 40 006,39 5 100,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511250282 AUQMIA - CLÍNICA VETERINÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Criar condições para investir em instrumentos de optimização tecnologica 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-000 Funchal 49 166,90 6 268,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511276974 CLÁUDIO MELIM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ganhar notoriedade 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9125-008 Santa Cruz 25 222,24 3 215,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511014465

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-174 Funchal 84 121,59 10 725,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001726
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510810888 DINAMESTRIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Receber um incentivo pelos custos realizados e manter os postos de trabalho 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-161
Câmara de 

Lobos
43 066,88 5 491,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001727
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511260857

J. FERNANDO AMORIM - PORTAS, 

AUTOMATISMOS E SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 21-12-2017 01-01-2015 28-01-2016 9020-330 Funchal 52 770,21 6 728,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001728
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

21-12-2017 01-01-2015 28-03-2018 9060-131 Funchal 58 529,19 8 954,97 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001729
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-11-2017 01-01-2015 21-05-2018 9050-015 Funchal 72 634,19 9 260,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001730
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001630 FARIA E FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Faria & Fernandes, Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

23-10-2017 01-01-2015 09-02-2018 9000-059 Funchal 37 614,48 4 795,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001731
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 502286784

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 

SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio as despesas de funcionamento de 2015 23-10-2017 01-01-2015 28-02-2017 1495-132 Funchal 119 455,87 15 230,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001732
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511181272 FRUTAS DOURADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

23-10-2017 01-01-2015 14-02-2017 9020-074 Funchal 562 723,66 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001733
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511069219

FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

FRUTA, LEGUMES E VERDURAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 76,40, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € 135 350,24. Subsídio de € 20 302,54.Critério A: ?IR= 0,07 que corresponde a 100 

pontos e ?IF= 1,57 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 50; C 

= 88; Mérito total do projeto: MP=0,30x100+0,40x50+0,30x88= 76,40 pontos

23-10-2017 01-01-2015 30-11-2017 9300-000
Câmara de 

Lobos
111 127,78 14 168,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001734
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511248105

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, 

FISCALIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos com o pessoal e elaboração de projeto 23-10-2017 01-01-2015 02-03-2018 9000-024 Funchal 40 086,89 5 111,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001735
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511276729

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 23-10-2017 01-01-2015 31-01-2016 9050-025 Funchal 50 165,69 6 396,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001736
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073810

CALDEIRA & BRANCO - CONSULTORES 

DE GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Formação aquisição de equipamentos 21-11-2017 01-01-2015 12-03-2018 9050-023 Funchal 77 805,43 9 920,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001738
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509326145

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de 

crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve origem 

no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados retidos, 

demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto irá de forma direta 

incrementar os meios libertos, uma vez qu

21-11-2017 01-01-2015 31-10-2018 9050-020 Funchal 140 487,18 17 912,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001739
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508416183 PRÁTICAS INOVADORAS-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

21-11-2017 01-01-2015 31-03-2017 9350-050 Ribeira Brava 20 532,64 2 617,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511277210

CONSTRUPAV - COMÉRCIO E 

ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

criar investimento 21-11-2017 01-12-2015 31-12-2017 9325-321
Câmara de 

Lobos
92 660,88 11 814,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001741
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509542581

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

23-10-2017 01-01-2015 23-02-2017 9050-019 Funchal 69 335,78 8 840,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001744
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 98.319,71; Subsídio a atribuir de € 14.747,96; Critério A: ?IR= 0,05 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 0,90 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x80+0,45x100=89; B = 100; C = 88. 

Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x100+0,30x88= 93,1 pontos

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-057 Funchal 82 296,21 10 492,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511109180

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9200-129 Calheta 170 122,23 21 690,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001748
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511089597

LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da madeira. 21-11-2017 01-01-2015 16-05-2018 9400-196 Porto Santo 48 719,96 10 352,99 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001749
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511110200

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA E 

ORTODONTIA DO BOM JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

aquisição de equipamentos 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-028 Funchal 102 923,88 13 122,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001750
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511205546

COMAROMED - SERVIÇOS MÉDICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 22-02-2018 01-01-2015 28-02-2017 9000-005 Funchal 85 498,16 10 901,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001751
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511105940

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E 

LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Face aos dados históricos da empresa e do setor onde se insere, aliada à esperança de 

crescimento da economia nacional e regional, o crescimento sustentado verificado teve origem 

no aumento do capital próprio, sendo que este teve origem nos resultados retidos, 

demonstrando assim o impacto positivo do projeto nos indicadores. O projeto irá de forma direta 

incrementar os meios libertos, uma vez que 

23-10-2017 01-01-2015 02-05-2018 9000-115 Funchal 14 327,24 1 826,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509908896

FELICIDADE AOS MOLHOS - 

RESTAURANTES LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É nossa convicção de que em 2016, estaremos preparados para lidar com a conjuntura presente e 

futura, pois criámos algumas das condições necessárias e tomaremos as acções para minimizar os 

efeitos menos positivos e maximizar o potencial existente para criação de valor para a 

empresa.No contexto atual, sendo expetável que o ritmo de crescimento do mercado regional 

seja mais lento do que o nacio

23-10-2017 01-01-2015 30-11-2017 9000-018 Funchal 94 093,90 11 996,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001753
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511259832 AKIKALHETA - PIZARIA E CAFÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a AKIKALHETA PIARIA E CAFÉ, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

23-10-2017 01-01-2015 04-07-2017 9370-000 Calheta 47 568,40 6 064,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-415 Funchal 167 471,57 21 352,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9230-107 Santana 218 213,54 27 822,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001756
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9004-526 Funchal 95 302,96 18 226,69 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que continua a efetuar até à data.O projeto vai permitir suportar parte das 

despesas correntes 

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-039 Funchal 731 214,85 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511170033

MADEIRA GOLDEN AGE RESIDENCE - 

EXPLORAÇÃO TURÍSTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-09-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-105 Funchal 930 145,69 68 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001759
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à 

estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o número 

de postos de trabalho

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-135 Funchal 128 274,72 16 355,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001760
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023910

ROCA, MADEIRA E MAR - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

18-09-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-050 Santa Cruz 830 792,35 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511244835

FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 73,1 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 47.231,99; Subsídio a atribuir de € 7.084,80; Critério A: ?IR= 0,03 que corresponde a 

80 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x80+0,45x100=89; B = 50; C = 88. 

Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x50+0,30x88= 73,1 pontos

21-11-2017 01-01-2015 30-11-2016 9100-235 Santa Cruz 45 777,23 5 836,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001762
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511267568 SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estas candidaturas têm como objetivo auxiliar as empresas com ajudas financeiras líquidas, 

apoiando o fundo de maneio.
21-11-2017 14-12-2016 31-01-2018 9020-178 Funchal 428 718,84 54 661,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-136 Funchal 26 943,88 3 435,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001765
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511225512 AGUIAR & WILSON LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

de salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-000 Santa Cruz 54 164,93 6 906,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001766
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo irá permitir à empresa continuar com uma política de qualidade, quer através da 

formação de pessoal, quer através da aquisição e adaptação do imobilizado existente para 

redução do consumo de energia, entre outros.

23-10-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-000 Funchal 62 052,97 7 911,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001767
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A LUGUIS, Lda.,tem tomado diversas medidas de gestão de forma  a conseguir ultrapassar as 

dificuldades da situação económica financeira actual.Ao longo dos anos, tem apostado na 

qualidade e na excelência do serviço prestado investindo sempre no know-how dos seus 

colaboradores e, não menos importante, na aquisição de equipamentos modernos apostando 

assim em factores dinâmicos de competitividade.

21-12-2017 01-01-2015 31-05-2019 9000-208 Funchal 539 517,93 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001769
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511043074

SOMUROS-OBRAS PUBLICAS E 

PARTICULARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa nomeadamente, 

despesas de salários, encargos, electricidade, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-249 Calheta 116 889,04 14 903,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

23-10-2017 01-01-2015 19-01-2018 9000-053 Funchal 56 462,81 7 199,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001771
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511114192

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-545 Calheta 284 727,90 36 302,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001772
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511224680

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE 

GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9100-013 Santa Cruz 113 432,50 14 462,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001773
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511162898

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-10-2017 01-01-2015 30-11-2016 9000-774 Funchal 515 241,31 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001774
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-059 Funchal 170 200,55 21 700,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001775
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A carxop tem vindo a se dedicar na captação de mais clientes e na sua quota de mercado, 

aumentando exponencialmente a sua visibilidade e os seus serviços complementando a sua 

oferta. Para tal, candidata-se a um apoio nao reembolsável de forma a obter alguma 

compensação de os custos operacionais mais significativos. 

21-11-2017 01-01-2015 16-12-2018 9000-290 Funchal 151 032,96 19 256,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001776
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511124538

SOM E IMAGEM DA CALHETA - 

ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO 

ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9370-000 Calheta 56 024,55 7 143,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 21-11-2017 01-01-2015 31-07-2017 9400-227 Porto Santo 125 377,47 26 642,72 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001778
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510144268 SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto diz respeito às despesas de funcionamento: Custos Salariais dos Órgãos-

Sociais e Pessoal, Contribuições para a Segurança Social dos Órgãos-Sociais e Pessoal, Rendas e 

Custos com Energia Elétrica.Apoio às despesas correntes desta empresa sediada numa Região 

Ultraperiférica, com vista à manutenção de Postos de Trabalho.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9360-500 Ponta do Sol 212 459,40 27 088,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001779
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511045522 CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 21-12-2017 01-01-2015 31-01-2017 9000-000 Funchal 76 366,09 9 736,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023855

PANIGRAÇA - PANIFICADORA DA 

GRAÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
23-10-2017 01-01-2015 31-03-2017 9020-088 Funchal 119 575,87 15 245,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508051410 MUDA D`IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto diz respeito às despesas de funcionamento: Custos Salariais dos Órgãos-

Sociais e Pessoal e Contribuições para a Segurança Social dos Órgãos-Sociais e Pessoal.Apoio às 

despesas correntes desta empresa sediada numa Região Ultraperiférica, com vista à manutenção 

de Postos de Trabalho.

21-11-2017 01-01-2015 20-01-2016 9360-511 Ponta do Sol 56 459,06 7 198,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511151110

ANTÓNIO N. NOBREGA II - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO ALIMENTAR S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020, é um contributo significativo para a António N. Nóbrega II, S.A. 

Ajudando desta forma a empresa nos custos de pessoal, sendo este um valor muito significativo 

nos custos correntes. E podendo assim a empresa manter e renovar os seus postos de trabalho, 

dando assim as melhores condições laborais e sociais aos seus colaboradores, refletindo-se na 

melhoria da qualidade.

22-01-2018 01-01-2015 20-01-2016 9060-209 Santa Cruz 699 348,84 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001783
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511241240

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E 

PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o vosso subsídio pretendemos minimizar os custos que temos com os salarios mantendo 

assim os 25 postos , o que na conjuntura económica actual é de grande responsabilidade para 

uma empresa de dimensões como a nossa  

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9100-167 Santa Cruz 153 307,68 19 546,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-015 Funchal 461 968,78 58 901,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001786
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510522149 REGULAMÉTRICA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM ESTE APOIO A EMPRESA PRETENDE MANTER OS SEUS POSTOS DE TRABALHO, COM TODOS 

OS CUSTOS A ELES INERENTES REGULARIZADOS.
21-11-2017 01-01-2015 15-03-2018 9300-165

Câmara de 

Lobos
73 309,63 9 346,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511215738

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O INCENTIVO A ESTA 

CANDIDATURA PERMITIRÁ O FINANCIAMENTO DAS MEDIDAS CONDUCENTES À IMPLEMENTAÇÃO 

DAS DIVERSAS ACÇÕES DE MARKETING QUE PERMITIRÃO MELHORAR A OCUPAÇÃO DO PALHEIRO 

VILLAGE, BEM COMO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUA, TENDO COMO 

OBJECTIVO A PERMANENTE MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

21-11-2017 01-01-2015 04-10-2017 9060-177 Funchal 486 884,99 62 077,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001789
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511030452

ARIMADEIRA-EXTRACÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE AREIAS DA 

MADEIRA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

23-10-2017 01-01-2015 31-10-2017 9000-174 Funchal 206 460,53 26 323,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002882 SOMATERIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-132 Santa Cruz 259 391,70 33 072,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513314318

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 8 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

23-10-2017 01-01-2015 02-11-2017 9020-251 Funchal 42 297,41 5 392,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001169 AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-401 Funchal 57 644,93 7 349,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001793
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507880471

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Real Canoa, Lda, foi criada em Outubro de 2006 e dedica-se à área da Restauração. 

Está instalada numa zona muito turística na Ponta da Cruz, em São Martinho, próxima a várias 

unidades hoteleiras. Trata-se de uma empresa de cariz familiar, que se tem mantido e 

desenvolvido, apesar do contexto económico dos últimos anos. A Real Canoa aposta num serviço 

de competência e qualidade, que assen

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9300-076 Funchal 133 702,92 17 047,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001794
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510043720

BRUNO BAPTISTA CÂMARA - 

CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Bruno Baptista Câmara - Construções, Unipessoal, Lda., actua na área da Construção 

Civil e dedica-se à construção e manutenção de edifícios habitacionais e não habitacionais. Nos 

primeiros anos de actividade, dedicou-se, essencialmente, à construção de edifícios habitacionais, 

e posteriormente, com a alteração do contexto económico, e decorrente da necessária adaptação 

ao novo tipo de me

21-12-2017 01-01-2015 30-04-2017 9200-122 Machico 50 671,33 6 460,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001796
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511220570

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9020-151 Funchal 13 037,63 1 662,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ações do Projeto a) Formação de recursos em técnicas de venda e de imagemb) Manutenção do 

sistema de informação e comunicação através de sistema eletrónico de transmissão de dados e 

ligação entre lojas/actualizações anuaisc) Contratação de serviços de consultoria de gestão d) 

Sustentabilidade, gestão e manutenção de infraestruturas produtivas. 

23-10-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-079 Funchal 123 914,41 15 799,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001798
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma da Madeira 23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-000 Funchal 614 418,14 68 000,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511276958

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura da empresa ao nível das despesas de 

salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
23-10-2017 01-01-2015 02-03-2018 9000-720 Funchal 87 700,33 11 181,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001800
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511191243

NUNES RESORT'S - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões, 

quer ao nível da gestão do capital humano da empresa, quer dos seus recursos técnicos e 

tecnológicos.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9225-150 Machico 35 330,70 4 504,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001801
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas de custos com o pessoal, rendas e elaboração de projeto 23-10-2017 01-01-2015 31-01-2018 9000-038 Funchal 115 146,14 14 681,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001802
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2017 9100-020 Santa Cruz 75 054,15 9 569,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511113048 DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

contribuir para o investimento 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-053 Funchal 31 328,45 3 994,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513157166 INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-12-2015 20-12-2016 9000-617 Funchal 825 626,70 68 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001807
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511046197 TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.
21-11-2017 01-01-2015 20-07-2016 9125-127 Santa Cruz 147 762,36 18 839,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

13-03-2018 01-01-2015 31-12-2017 9050-222 Funchal 301 581,10 38 451,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511077998

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO 

DE FLORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado.
21-11-2017 01-08-2015 08-02-2016 9240-218 Funchal 116 962,52 13 808,08 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-10-2017 01-01-2015 30-11-2016 9200-047 Machico 73 490,80 49 973,75 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001812
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9240-209 São Vicente 108 784,54 13 870,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001813
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511053720

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-251 Funchal 161 892,57 20 641,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511281358 RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A sociedade Rui Filipe Unipessoal Lda. candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 

2020, com o objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma 

atempada) e manter os seus postos de trabalho.

23-10-2017 01-01-2015 18-01-2018 9000-246 Calheta 51 750,87 6 598,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 31-08-2018 9000-069 Funchal 59 130,75 7 539,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001817
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510983863 LOURENÇO BASÍLIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
23-10-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-038 Funchal 104 355,71 13 305,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001818
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511104006

MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 21-11-2017 01-01-2015 31-01-2017 9300-000 Calheta 77 571,35 9 890,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511031220

GESBRAVA - GABINETE GESTÃO E 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto ira permitir a manutenção de 4 postos de trabalho e aumentar a competitividade da 

empresa.
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-401 Funchal 74 327,01 9 476,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001822
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510245862 TIMENTAVES PORTUGAL, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamentos dos projectos que visam esbater as dificuldades permanentes e estruturais das 

empresas da região
23-10-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-082 Funchal 170 069,19 21 683,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511122586

DESKPROVIDER, SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

investir em equipamentos 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-223 Funchal 55 876,30 7 124,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510665276

AEXPLICA - CENTRO DE 

APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-129 Funchal 37 049,80 4 723,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511054548

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

22-01-2018 01-01-2015 16-12-2016 9125-103 Santa Cruz 162 256,37 20 687,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001828
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-400 Funchal 204 652,06 23 483,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511018452 DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto que contempla o recebimento do incentivo ao funcionamento 21-11-2017 01-01-2015 30-11-2016 9020-083 Santa Cruz 323 450,80 41 239,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511005890

SOCIEDADE DOS ENGENHOS DA 

CALHETA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9370-135 Calheta 204 083,16 26 020,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
21-11-2017 01-01-2015 31-03-2017 9300-166

Câmara de 

Lobos
217 321,51 27 708,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511255152

CESTA DAS FRUTAS - COMÉRCIO DE 

FRUTAS E LEGUMES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 83 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 49 949,42. Subsídio de € 7 492,41.Critério A: ?IR= 0,16 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 

0,57 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 80; C = 70; Mérito 

total do projeto: MP=0,30x100+0,40x80+0,30x70= 83 pontos

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9300-116
Câmara de 

Lobos
49 335,25 6 290,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001833
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9020-119 Funchal 332 158,21 42 350,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001835
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
21-11-2017 01-01-2015 11-04-2017 9050-070 Funchal 396 994,26 50 616,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511065051 RADIO CLUBE (MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de dois postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos clientes.

21-11-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-090 Funchal 13 512,72 1 722,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511006985

FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto direto na redução de cerca de 4% na estrutura de custos do Hotel 

apartamento Florasol, permitindo assim libertar meios  para reposicionar o produto e inovar nos 

serviços, de forma a se adequar e capitalizar a forte procura que o setor  e o destino estão a ter 

neste momento, após uma longa crise.

21-11-2017 01-01-2015 04-10-2016 9000-100 Funchal 407 656,50 51 976,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511123051

DORILIMPA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 

DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como já foi anteriormente dito, este apoio destina-se sobretudo a um ganho de competitividade 

via redução dos custos operacionais da empresa, de forma a esta conseguir ter suficiente 

robustez de tesouraria necessária para se preparar para o futuro, garantindo a sua 

sustentabilidade no médio/longo prazo.A deslocalização do atual espaço onde opera atualmente 

a lavandaria é indispensável para garan

21-11-2017 01-01-2015 09-03-2016 9000-127 Funchal 538 705,34 66 379,49 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001843
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
21-11-2017 01-01-2015 31-03-2017 9125-018 Santa Cruz 230 465,53 29 384,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001845
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511218370 EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-11-2017 01-01-2015 11-01-2018 9004-538 Funchal 37 961,76 4 840,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001846
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511277520 MARTINS & FIGUEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9100-020 Santa Cruz 80 469,92 9 233,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001847
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511007078 CAMACHOS & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COMPENSAR CUSTOS DA EMPRESA NO INTUITO DA MANUTENÇAO E CRIAÇÃO DE POSTOS DE 

TRABALHO
21-12-2017 01-01-2015 30-06-2019 9000-000 Funchal 62 407,65 7 956,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001848
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510678505

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
21-11-2017 01-01-2015 03-04-2017 9125-042 Santa Cruz 145 525,37 18 554,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509978940

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada.

22-01-2018 01-01-2015 21-02-2018 9125-043 Funchal 108 495,25 13 833,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511104880

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS 

DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

21-12-2017 01-01-2015 23-04-2018 9000-064 Santa Cruz 202 064,90 25 763,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
21-11-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-013 Funchal 148 347,48 18 914,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513013881 ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo 

em conta o abrandamento económico verificado.

21-11-2017 01-01-2015 31-03-2018 9300-088 Santa Cruz 38 354,55 4 890,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001856
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

21-11-2017 01-01-2015 21-02-2018 9000-248 Funchal 198 679,43 25 331,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001857
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510614310 SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-291 Funchal 65 043,95 8 293,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001858
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 210053640 RICARDO JOÃO ABREU MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de Trabalho. 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9050-021 Funchal 28 248,41 3 601,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

21-11-2017 01-01-2015 21-02-2018 9004-516 Funchal 203 043,41 25 888,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001860
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510476643 SILVASALTOSAGERJARDIM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 21-05-2018 9300-006

Câmara de 

Lobos
82 451,95 10 512,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001861
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

21-11-2017 01-01-2015 21-02-2018 9000-603 Funchal 128 131,62 16 336,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001863
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511060564 MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 18-05-2018 9000-223 Funchal 29 051,16 3 704,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001864
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511279612 MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 30-04-2018 9060-194 Santa Cruz 41 231,16 5 256,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001865
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508287340 PRÁTICOS SABORES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

21-12-2017 01-01-2015 31-05-2017 9000-039 Funchal 71 307,06 9 091,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511027753 CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 06-04-2018 9000-000 Calheta 51 280,71 6 538,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-450 Funchal 35 675,58 4 548,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001869
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511187670

MANJARES MEDITERRÂNICOS - 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 13-03-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-136 Funchal 164 886,84 21 023,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511182813 GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9125-067 Santa Cruz 80 126,74 10 216,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001871
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510209556 MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-11-2017 01-01-2015 28-02-2018 9125-071 Funchal 38 614,42 4 923,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510025803 SARA FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

21-11-2017 01-01-2015 31-05-2017 9060-036 Funchal 88 248,78 11 251,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 505062615

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, 

SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter os postos e sustentar 21-11-2017 01-01-2015 30-04-2018 1050-165 Funchal 226 021,05 28 817,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001874
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511109350

HORIZONTE DO ATLÂNTICO - 

ANIMAÇÃO TURÍSTICA UNIPESSOAL, 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Horizonte do Atlântico Animação Turística Unipessoal Lda é uma empresa familiar que opera há 

quase 20 anos na organização de birdwatching tours, whale & dolphin watching tours, com uma 

equipa altamente especializada na área da biologia marinha.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2018 9304-007 Funchal 31 175,14 3 974,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001876
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511209819 DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 21-11-2017 01-01-2015 31-01-2017 9135-395 Santa Cruz 58 556,30 7 465,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511204388

POOLGEST - CONSULTORIA EM 

PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-11-2017 01-01-2015 31-01-2016 9000-000 Funchal 61 020,87 7 780,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que continua a efetuar até à data.O projecto vai permitir suportar parte das 

despesas correntes

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9135-060 Santa Cruz 184 054,22 23 466,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001880
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-000 Funchal 373 250,07 55 520,95 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001881
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510713637 SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o vosso apoio pretendemos manter os 6 postos de trabalho e continuar a cumprir com as 

nossas obrigações 
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2015 9270-150 Porto Moniz 52 482,92 6 691,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511057687 PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

salários e encargos, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9370-317 Calheta 100 551,12 12 820,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001883
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511222076

MSCV - MARKETING, SERVIÇOS, 

CONSULTORIA E VENDING, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Consolidação da empresa 21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-057 Funchal 30 433,06 3 880,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001884
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510831125

SMART CHOICE MADEIRA - 

AUDIOVISUAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
21-12-2017 01-01-2015 31-07-2017 9020-110 Funchal 312 160,80 39 800,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001885
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos 21-11-2017 01-01-2015 28-02-2018 9000-073 Funchal 303 287,22 38 669,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001886
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509889026 CIDADE DA FAMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
21-12-2017 01-01-2015 31-03-2017 9050-026 Funchal 520 324,48 66 341,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001888
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-11-2017 01-01-2015 28-02-2018 9200-000 Machico 361 005,35 46 028,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001890
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-12-2017 01-01-2015 18-05-2018 9000-250 Funchal 204 513,81 26 075,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001891
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 12-06-2018 9050-401 Funchal 85 964,95 10 960,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511081006 JOÃO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 01-03-2018 9020-158 Funchal 158 290,32 20 182,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001893
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511000685

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos seus recursos humanos 

(formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

dos suas obrigações.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-050 Funchal 373 048,43 47 563,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

atenuar as dificuldades sentidas pela empresa motivada pelos sobrecustos 21-12-2017 01-01-2015 31-05-2018 9060-393 Funchal 200 020,92 27 202,85 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511062907

R. PEREIRA - ESTUDOS E PROJECTOS DE 

ENGENHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

investimento em meios electrónicos e de comunicação 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-177 Funchal 125 717,25 14 025,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001896
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511285647 METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-12-2017 01-01-2015 12-06-2018 9300-422
Câmara de 

Lobos
244 523,40 31 176,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001897
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

21-11-2017 01-01-2015 29-09-2017 9000-140 Funchal 81 525,12 10 394,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001899
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511282630 GARDENGLASS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo é constituido por custos de funcionamento já incorridos e pagos e que visam 

garantir a continuação da qualidade do serviço, a manutenção dos postos de trabalho e outros 

aspectos que tornam-se relevantes para o bom funcionamento da mesma, como o cumprimento 

de obrigações. Permite ainda reduzir algumas diferenças de competitividade, devido ao facto da 

condição de região ultraperiféri

21-12-2017 01-01-2015 06-02-2018 9000-030 Funchal 51 597,33 6 578,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509793975 DARKBLUE CARE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto tem como finalidade compensar os custos adicionais das empresas, inerentes à 

condição de região ultra periférica.
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9060-012 Funchal 52 431,55 6 685,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510359485 RIMA, BOAT TOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Rima Boat Tours, Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

22-01-2018 01-01-2015 03-10-2017 9200-044 Machico 43 480,94 5 543,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511132875

LINO ABREU SAPATARIAS, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

22-01-2018 01-01-2015 30-11-2016 9050-028 Funchal 133 140,16 16 975,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511134681

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-721 Funchal 119 650,19 15 255,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511028563 IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-136 Funchal 73 234,66 9 337,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001910
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

21-12-2017 01-01-2015 02-02-2016 9050-022 Funchal 29 967,91 3 820,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511209517

MERCEANO JUVENAL RODRIGUES 

PEREIRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2017, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

22-01-2018 01-01-2015 29-03-2018 9350-023 Ribeira Brava 30 621,71 3 904,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001913
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511062508 SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos com o pessoal, rendas, consumos de energia, água e 

elaboração de projeto
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9125-072 Santa Cruz 167 642,14 21 374,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511041632

TURISCANIÇO-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-039 Santa Cruz 649 222,90 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001916
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511260326

BIO SOLAR II - ENERGIAS RENOVAVEIS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 69.058,26€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2015 para gastos com salários, segurança social, consumo de água e de energia elétrica e rendas 

de instalação.

22-01-2018 01-01-2015 30-04-2016 9000-260 Funchal 69 044,40 8 803,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001917
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510529879

ELMANO, MANUEL, RICARDO & 

PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 38793,69 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a água, a renda e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

22-01-2018 01-01-2015 14-02-2018 9060-006 Funchal 202 763,88 25 852,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

22-01-2018 01-01-2015 01-02-2017 9000-174 Funchal 145 577,54 18 561,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001919
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-12-2017 01-01-2015 31-03-2018 9050-019 Funchal 31 203,64 3 978,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter quadro de 

pessoal da empresa.

21-12-2017 01-01-2015 04-01-2018 9050-401 Funchal 51 971,52 6 626,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001921
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510910203 CAPRICHOSA AVENTURA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
21-12-2017 01-01-2015 31-07-2017 9100-166 Santa Cruz 39 678,70 5 059,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511013094

GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

22-01-2018 01-01-2015 23-04-2018 9000-060 Funchal 494 463,41 63 044,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510655017 REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-056 Funchal 34 511,26 4 400,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

21-11-2017 01-01-2015 16-12-2016 9000-198 Funchal 42 944,79 5 475,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001925
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511023197

JOVICAL - TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumo Ações do Projeto1. Financiamento dos custos de aquisição de equipamento informático - 

Software e hardware, inclusive software de segurança.2. Formação de quadros referente a novos 

programa e sistemas de controlo3. Aquisição de serviços de instalação e manutenção de sistemas 

de segurança informática e respetivas licenças.

22-01-2018 01-01-2015 20-01-2016 9000-018 Funchal 68 892,68 8 783,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001926
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9350-000 Ribeira Brava 122 443,75 15 611,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001927
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 22-01-2018 01-01-2015 31-08-2017 9370-249 Calheta 305 166,08 38 908,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511074387

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E 

COMÉRCIO DE IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-12-2017 01-01-2015 30-04-2018 9050-019 Funchal 31 262,25 3 985,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001930
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513118837

MOON - TECIDOS E PAPEIS DE PAREDE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
21-12-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-019 Funchal 32 730,29 4 173,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001931
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511194935 MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

21-12-2017 01-01-2015 16-12-2016 9050-071 Funchal 82 069,03 10 463,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001932
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511220499 GARCIA & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

21-11-2017 01-01-2015 31-07-2018 9300-081 Funchal 39 871,53 5 083,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001933
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510823319 MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

21-11-2017 01-01-2015 21-02-2018 9004-533 Funchal 139 751,12 17 818,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001934
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511089210 SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

21-11-2017 01-01-2015 21-02-2018 9000-110 Funchal 187 831,32 23 948,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001935
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511053096

ECGPLAN-ENGENHARIA,GESTÃO E 

PLANEAMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 26-01-2016 9000-116 Funchal 269 385,41 34 346,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001936
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-020 Funchal 71 083,10 9 063,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001937
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511274823

ALLPRIME - CONSULTORIA, GESTÃO E 

PROJETO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

                  O pedido apresentado vai de encontro ao apoio concedido e aprovado pelo Programa 

SI Funcionamento                              
21-12-2017 01-01-2015 16-02-2017 9060-067 Funchal 60 582,32 7 724,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001938
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-020 Funchal 73 524,22 9 374,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001939
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511096399 JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
21-12-2017 01-01-2015 19-12-2017 9300-095

Câmara de 

Lobos
86 023,77 10 968,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001941
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511039387 GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9000-221 Funchal 50 248,46 6 406,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001942
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002750 TAVARES,COSTA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 88,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 162.165,95; Subsídio a atribuir de € 24.324,89; Critério A: ?IR= 0,30 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 0,66 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 80; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x80+0,30x88= 88,4 PONTOS.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-069 Funchal 162 165,95 20 676,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9370-135 Calheta 76 638,11 9 771,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001946
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

21-12-2017 01-01-2015 02-02-2017 9300-039
Câmara de 

Lobos
25 304,14 3 226,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001947
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511254792

SOPESI - MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite a empresa melhorar as suas condições de negócio no que concerne à 

estrutura interna, bem como o desenvolvimento do mesmo por ´forma a incrementar o número 

de postos de trabalho

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9050-020 Funchal 95 600,86 17 606,50 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513197729 LOVELY FORMULA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9060-162 Funchal 26 326,20 3 356,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001949
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509733336 OPÇÃO DIVINA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

21-12-2017 01-12-2015 31-12-2016 9060-189 Funchal 87 070,99 11 101,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001950
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511078960 IRMÃOS SILVA FONSECA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

a empresa aumentos os seus postos de trabalho de 2015 para 2016, fruto de uma inciativa dos 

empresários de melhoria da qualidade de atendimento. Assim pretende se com esta candidatura, 

o reforço da competividade da empresa e a manutenção dos atuais 4 postos de trabalho.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9050-021 Funchal 39 084,85 4 983,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511045379

CPM-CENTRO DE PATOLOGIA DA 

MAMA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho, o reforço da competitividade e a redução das assimetrias 

face ao mercado são os grandes objectivos desta candidatura
21-11-2017 01-01-2015 30-04-2018 9050-021 Funchal 24 621,40 3 139,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo com a vista a combater dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

assegurando limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção 

do emprego - Funcionamento 2020

21-11-2017 01-08-2015 02-02-2016 9200-110 Machico 404 799,60 51 611,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001953
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266030

FRANCISCO MEDEIROS - 

CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado.
21-11-2017 01-01-2015 02-03-2016 9050-507 Funchal 56 564,90 7 212,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511259310 DÉBORA DINÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor.
21-11-2017 01-01-2015 01-02-2016 9050-037 Funchal 14 976,12 1 909,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508468361 LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 31-07-2018 9000-216 Funchal 60 833,40 7 756,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001959
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511283180

ZENERGIA - SERVIÇOS DE 

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-271 Funchal 33 038,32 4 212,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001961
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511235020

M.A.S.F. - DECORAÇÃO E FOTOGRAFIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Combater as assimetrias, aumentar a competitividade da empresa e manter os postos de trabalho 

são os grandes objectivos desta candidatura
22-02-2018 01-01-2015 31-12-2016 9350-131 Ribeira Brava 58 912,89 7 511,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001964
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511032285 CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O esbatimento das assimetrias e o aumento da competitividade bem como a manutenção dos 

postos de trabalho é em resumo o objectivo.
21-12-2017 01-01-2015 04-04-2018 9000-050 Funchal 33 259,58 4 240,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001966
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511031181

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

21-12-2017 01-01-2015 31-03-2018 9000-647 Funchal 217 580,45 27 741,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511276982

DECOREVE MADEIRA - MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9000-116 Funchal 101 004,83 12 878,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001969
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513149635

VANESSA MELIM - PEÇAS E 

DIAGNÓSTICOS AUTO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica, 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9400-173 Porto Santo 12 788,38 2 717,53 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001970
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 236561804 WANG YONGWEI

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
22-01-2018 01-01-2015 31-03-2017 9050-026 Funchal 30 960,42 3 666,46 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001971
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511146906

PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 28-02-2018 9350-031 Ribeira Brava 63 121,26 8 047,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001975
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511178026

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-209 Funchal 21 668,06 2 762,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511001860 CORREIA & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar custos da empresa no intuito da manutenção e criação de postos de trabalho. 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-001 Funchal 81 651,20 10 410,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001978
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511273053

ARQG3 - ARQUITECTURA E DESIGN, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-12-2017 01-01-2015 30-04-2018 9000-044 Funchal 15 647,12 1 995,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001979
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510794556

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-12-2017 01-01-2015 28-02-2018 9020-114 Funchal 51 064,45 6 510,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001980
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-11-2017 01-01-2015 01-03-2018 9050-292 Funchal 20 895,86 2 664,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001981
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511233523 RAPANDRADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

despesas de salários e respectivos encargos e custos de renda.
21-12-2017 01-01-2015 20-12-2016 9325-034

Câmara de 

Lobos
16 630,36 2 120,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510531806 CARLOS NÓBREGA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9125-129 Santa Cruz 34 152,05 4 354,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511197888

MATERATLÂNTICO - MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

21-11-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-001 Funchal 56 670,77 7 225,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio às despesas de funcionamento de 2015 21-12-2017 01-01-2015 28-02-2017 9060-082 Funchal 36 030,93 4 593,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001986
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509202934

SNTF - ACESSÓRIOS DE MODA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
21-12-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-060 Funchal 19 990,35 2 548,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001987
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511191731 NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9050-020 Funchal 29 882,46 3 810,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511055013

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRENTENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO A  ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

21-11-2017 01-01-2015 03-05-2018 9020-130 Funchal 86 651,31 11 048,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511009054 RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma vez que o incentivo terá um grande impacto nos resultados da empresa e nos seus rácios, o 

promotor vem se candidatar de forma a ser compensado pelos custos operacionais pelo facto de 

estar localizado numa região ultraperiferica conforme é o objetivo do programa operacional 

FUNCIONAMENTO2020.

21-12-2017 01-01-2015 12-03-2018 9000-042 Funchal 162 551,54 20 725,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001992
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para todos os funcionários 

actualmente ao serviço do Promotor, e se possivel confirmando-se o expectavel aumento das 

vendas com a diversificaçao de produto aumentar mesmo os postos de trabalho.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9125-158 Santa Cruz 321 088,27 68 000,00 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001993
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511137583

ELECTROCARREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDª

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para todos os funcionarios 

actualmente ao serviço do Promotor.
21-12-2017 01-01-2015 31-07-2017 9000-161 Funchal 21 883,84 2 790,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511205490 MAVIPP, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende uma ajuda aos seus custos de funcionamento 21-12-2017 01-01-2015 30-11-2017 9200-120 Machico 81 657,66 10 411,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-001996
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508360382 ACERTOTAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9050-072 Funchal 70 963,98 9 047,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511156197

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

22-01-2018 30-12-2014 20-01-2017 9350-215 Ribeira Brava 162 682,19 20 741,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 258147695 WANG WEIMIAO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ter acesso a um auxilio ao funcionamento da empresa, tendo um alivio financeiro  compensando 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica.
21-12-2017 01-01-2015 31-03-2017 9000-075 Funchal 60 313,53 7 689,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-001999
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511218630

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE 

AGRICOLA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COMO SE VERIFICA PELA ANALISE DAS PROJECÇÕES FINANCEIRAS, O AUXILIO AO 

FUNCIONAMENTO RELATIVO A ESTA CANDIDATURA PERMITIRA O FINANCIAMENTO DE MEDIDAS 

CONDUCENTES A IMPLEMENTAÇÃO DE DIVERSAS ACÇÕES COM VISTA A CAPTAÇÃO DE UM 

MAIOR NUMERO DE VISITANTES, AUMENTANDO DESTE MODO A ACTIVIDADE ECONÓMICA DA 

EMPRESA E MANTENDO A EMPREGABILIDADE.

21-12-2017 01-01-2015 20-01-2016 9050-278 Funchal 60 473,48 7 710,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002000
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511095511

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 

DECORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 294.265,83; Subsídio a atribuir de € 44.139,87; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,12 que corresponde a 100 pontos, classificação FORTE.Critério A 

= 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9300-023
Câmara de 

Lobos
240 973,89 30 724,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002001
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511123680

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, contribuições para a segurança social e custos com o arrendamento.A atribuição do 

presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de reforço e revitalização 

empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a estrutura económico e financeira 

desta empresa.

22-01-2018 01-01-2015 31-01-2016 9050-075 Funchal 293 486,11 37 419,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511004940 JOSE RODRIGUES DE CAIRES & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9000-079 Funchal 657 626,04 68 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511038798

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, contribuições para a segurança social e custos com o arrendamento.A atribuição do 

presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de reforço e revitalização 

empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a estrutura económico e financeira 

desta empresa.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9050-075 Funchal 139 587,02 17 797,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511261110

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
22-01-2018 01-01-2015 03-04-2017 9000-682 Funchal 45 877,81 5 849,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 22-01-2018 01-01-2015 31-01-2018 9000-085 Funchal 50 153,16 6 394,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002007
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510495044

ILHA DOS NÚMEROS - 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA 

FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020. 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9200-089 Machico 16440,57 2096,18 FEDER 0,13

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511218192 PAULO BERENGUER - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na actividade que exerce, uma vez que se espera que o incentivo a receber venha a 

permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões, quer ao nível da gestão do capital humano da 

empresa, quer dos seus recursos técnicos e tecnológicos.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9200-075 Machico 64 301,99 8 198,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

22-01-2018 01-01-2015 30-04-2018 9350-232 Ribeira Brava 50 366,26 6 421,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511176880

TECNIRAM - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

E FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9200-102 Machico 32 772,48 4 178,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511280700 SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece, uma vez que se espera que o incentivo a 

receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões, quer ao nível da gestão do 

capital humano da empresa, quer dos seus recursos técnicos e tecnológicos.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9020-128 Funchal 535 267,24 68 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

21-12-2017 01-01-2015 31-05-2018 9050-019 Funchal 204 933,52 26 129,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002015
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 507910656 MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9230-143 Santana 29 591,30 3 772,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511165110 JOSÉ MANUEL NUNES PEREIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

21-12-2017 01-01-2015 09-02-2017 9020-110 Funchal 736 575,89 68 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

notoriedade sustentabilidade 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9000-082 Funchal 37 335,13 4 760,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002018
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511151012

DOLORES DOS ANJOS AGUIAR - 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos fixos 

uma maior liquidez na empresa.
21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9020-397 Funchal 30 829,11 3 930,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511285086 ZEROVINTEOITO DESIGN LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

Ultraperiférica nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

22-02-2018 01-01-2015 31-12-2015 9000-708 Santa Cruz 28 396,68 3 620,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 911014365 SAÚL PAIVA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível da oferta dos serviços 

que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos inovadores no ramo de 

actividade.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9270-095 Porto Moniz 128 886,54 16 433,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511061668 ALVES & ALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
21-12-2017 01-01-2015 03-05-2018 9200-032 Machico 80 873,86 12 029,99 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 30-11-2017 9050-027 Funchal 57 991,10 7 393,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511093152

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
21-12-2017 01-01-2015 31-01-2017 9200-077 Machico 30 349,12 3 869,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511084099

TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9000-069 Funchal 20 019,89 2 552,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 17-05-2018 9200-102 Machico 16 441,72 2 096,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511124970

ALPENDRE - DECORAÇÕES E DESIGN, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9050-026 Funchal 15 882,14 2 024,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511254067

TABACARIA BETÂNIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 07-05-2018 9050-019 Funchal 13 459,28 1 716,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511048238

DALIFLOR-SOCIEDADE DE 

SIMILARES DE HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e 

apostar em novos postos de trabalho.
22-02-2018 01-01-2015 20-06-2018 9000-042 Funchal 71520,96 9118,92 FEDER 0,13

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-002032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 911010726 MANUEL FIGUEIRA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ações do projeto:Remodelação da imagem da lojaInstalação de um sistema de controlo 

informático de stockAquisição de serviços de internet 
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9050-000 Funchal 65 806,98 8 390,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511125909

PAULINO CASTANHO, ILUMINAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor tem vindo a desenvolver a sua atividade ao longo dos anos e vem agora se candidatar 

na expetativa de receber um incentivop nao reembolsavel que tera um impacto positivo 

significativos nos racios da empresa. 

22-01-2018 01-01-2015 16-12-2016 9360-306 Ponta do Sol 53 963,51 6 880,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de atendimento e da 

oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos 

inovadores no ramo e na capacidade de interacção essencialmente a nível de línguas, porque a 

maior parte dos clientes são estrang

22-01-2018 15-12-2014 20-01-2016 9020-206 Santana 282 155,90 35 974,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511274165 CARGOGRUA, TRANSPORTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 

nomeadamente:Custos SalariaisEncargos da Entidade Patronal com a Segurança 

SocialRendasElectricidadeAguaCustos com elaboração da candidatura

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9300-161
Câmara de 

Lobos
39 751,49 5 068,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511105681 ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vem se candidatar ao funcionamento de forma que seja compensado em 15% de 

alguns dos seus custos operacionais significativos pelo fato de estar numa região ultraperiferica.
22-01-2018 01-01-2015 05-06-2018 9230-107 Santana 66 034,12 8 419,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511222653

FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
22-01-2018 01-01-2015 31-01-2016 9000-018 Funchal 41 449,14 5 284,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511199066 PADARIA ESPIGÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter a viabilidade económica com implicações positivas à manutenção e criação de emprego. 22-01-2018 01-01-2015 30-11-2018 9200-225 Machico 60 526,68 7 717,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio nos gastos de funcionamento da empresa, 

nomeadamente salários e encargos, rendas e electricidade, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-029 Funchal 126 694,53 16 153,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002041
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vem se candidatar ao funcionamento de forma que seja compensado em 15% de 

alguns dos seus custos operacionais significativos pelo fato de estar numa regiao ultraperiferica.
21-12-2017 01-01-2015 14-12-2016 9325-023

Câmara de 

Lobos
56 964,17 7 262,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O período de elegibilidade da atual candidatura é de Janeiro a Dezembro de 2015 para todos os 

custos de funcionamento. O beneficiário apresentou a declaração de compromisso em como irá 

manter no mínimo 13 posto de trabalho, correspondentes ao postos de trabalho no mês anterior  

à data da candidatura e com documento de 1 rescisão por iniciativa do trabalhador face a 

Dezembro de 2015

22-02-2018 01-01-2015 31-12-2016 9060-305 Funchal 139 212,39 17 749,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 508715644 CHUVA D'ANDORINHAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de funcionamento, 

essencialmente custos de arrendamento. Visa a melhoria da liquidez da empresa, aliviam a 

tesouraria, diminuindo os custos e encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas 

com menores custos. O incentivo em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeira da empresa

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9200-090 Machico 110 000,00 14 025,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509469418

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9370-411 Calheta 92 269,89 11 764,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511068360 MONIZ & MENDONÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9230-056 Santana 76 147,16 9 708,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002048
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511047150 GOMES & CAIRES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter os postos de trabalho. 22-02-2018 01-01-2015 31-05-2018 9200-102 Machico 64 914,42 8 276,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511005920 SILVA & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9135-380 Santa Cruz 375 162,06 47 833,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002051
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511223170 CABELEIREIRO PATY LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vem se candidatar ao funcionamento de forma que seja compensado em 15% de 

alguns dos seus custos operacionais significativos pelo fato de estar numa região ultraperiferica.
21-12-2017 02-01-2014 01-02-2017 9000-087 Funchal 24 606,43 3 137,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510403891

BRAIN COUNTS - BUSINESS CENTER, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9000-019 Funchal 16 104,54 2 053,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002055
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509732291 DIVIMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

.Com uma aprovação desta Candidatura, prevê-se à Divimadeira S.A. um grande alívio na vertente 

de Tesouraria, de forma a conseguir cumprir com as suas obrigações de matéria fiscal e 

contribuições de Segurança Social, bem como com os custos de Salários dos seus prezados 

Colaboradores. Perante o evidente cenário de profunda crise que assola o Sector em que estamos 

inseridos, bem como a Economia em g

21-12-2017 01-01-2015 20-12-2016 9020-417 Funchal 155 601,57 24 247,92 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511218753

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obtenção de incentivo para fazer face aos custos com pessoal, rendas, electricidade e consumo 

de água
21-12-2017 01-01-2015 30-04-2018 9020-215 Funchal 39 408,34 5 024,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511082053

AUTOMOLAS - REPARAÇÃO DE 

SUSPENSÕES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura irá permitir apoiar a empresa em 15% dos custos com pessoal, electricidade, 

água e rendas
21-12-2017 01-01-2015 30-04-2018 9050-288 Santa Cruz 159 581,10 20 346,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511095058

ANTÓNIO REIS - ELECTRO REPARAÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

21-12-2017 01-01-2015 31-01-2018 9000-233 Funchal 119 441,95 15 228,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509949142 MILHO`S BAKERY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9000-645 Funchal 243 293,05 31 019,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002062
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511281595 SOCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

22-01-2018 01-01-2015 30-06-2017 9360-347 Ponta do Sol 21 310,99 2 717,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510693563 Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo servirá para esbater as dificuldades estruturais enquanto empresa localizada num 

região ultra-periférica, de modo que contribuirá para positivamente para a obtenção de um 

resultado operacional mais expressivo. Por outro lado, a redução das depreciações verificadas no 

exercício económico de 2017, resulta da amortização total dos ativos intangíveis, alavancando, os 

resultados liquidos da

21-12-2017 01-01-2015 30-04-2017 9000-058 Funchal 26 746,34 3 410,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Promotor ptretende uma ajuda aos sus custos de funcionamento conforme mapas que 

acompanha a presente candidatura
24-05-2019 01-01-2015 30-11-2017 9200-094 Machico 199 885,94 25 485,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002068
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511281811 CORPO MEU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 22-01-2018 01-01-2015 15-06-2018 9000-044 Funchal 39 872,73 5 083,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511002440 J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a JS MENEZES, S.A.  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

13-03-2018 01-01-2015 30-04-2017 9000-116 Funchal 555 609,36 68 000,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011202

ERUMAD - ENGENHARIA E 

REABILITAÇÃO URBANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 21-12-2017 01-01-2015 11-07-2018 9300-068
Câmara de 

Lobos
250 810,20 31 978,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511022220 NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a manutenção dos postos de trabalho e a atualização de conhecimentos nas suas 

áreas funcionais são determinantes para o sucesso da empresa.Igualmente o aumento da 

rendibilidade económica é fundamental para a manutenção da competitividade da empresa e por 

último aumentar a sua capacidade de gerar mais emprego. 

22-01-2018 01-01-2015 04-04-2017 9300-226
Câmara de 

Lobos
459 072,87 58 531,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509951155

NISA ABREU - CABELEIREIROS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

21-12-2017 01-01-2015 30-06-2018 9125-129 Santa Cruz 13 625,25 1 737,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513017879

PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2018 9060-291 Funchal 164 493,96 20 972,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Utilizando os meios disponibilizados, este projecto irá atenuar os custos que existem pela 

localização e ajudar a manter os postos de trabalho criados.
22-01-2018 01-01-2015 31-01-2017 9304-003

Câmara de 

Lobos
200 028,80 25 503,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511071752

ISS - MADEIRA INTERNATIONAL 

SHARING SCHOOL - MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9050-219 Funchal 147 774,52 18 841,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511089279

VASCOCAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a Segurança Social,custos com consumo de 

água, energia elétrica e respetivas taxas, cujo período de elegibilidade é de; Janeiro a Dezembro 

de 2015 para salários brutos, com o compromisso da manutenção de 11 postos de trabalho

22-01-2018 01-01-2015 31-01-2017 9000-606 Funchal 18 321,24 2 335,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511203152

MANUEL AGOSTINHO NUNES - 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9100-221 Santa Cruz 65 673,23 8 373,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira PMR, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global.

22-02-2018 01-01-2015 31-03-2018 9200-073 Machico 115 740,87 14 756,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510285120

MADE IN MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS REGIONAIS DA MADEIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-021 Funchal 32 609,12 4 157,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509068804

MADEIRAMODERNA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2018 9000-100 Funchal 18 254,18 2 327,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 742313956

JOÃO AGOSTINHO DE CARVALHO - 

CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter os postos de trabalho. 22-02-2018 01-01-2015 31-01-2018 9125-185 Santa Cruz 43 100,71 5 495,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002090
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511266561 P.C.N. PONTE CABRAL & NUNES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projecto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que 

permite a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho 

dentro do tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade 

e capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9300-066
Câmara de 

Lobos
18 330,57 2 337,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511115407

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS, 

ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, 

CALÇADO E TAPEÇARIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
21-12-2017 01-01-2015 03-04-2017 9200-112 Machico 37 067,29 4 726,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510688381

GERAÇÃO CONFIANTE - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9000-071 Funchal 59 204,04 7 548,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações, Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

22-01-2018 01-01-2015 05-06-2017 9000-260 Funchal 31 634,00 4 033,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511004664

ORGANIFISCO GABINETE DE 

CONTABILIDADE E CONTENCIOSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este financiamento vai nos trazer uma ajuda nos custos e impostos 21-12-2017 01-01-2015 31-12-2015 9000-060 Funchal 81 648,28 10 410,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de Trabalho. 22-01-2018 01-01-2015 31-05-2017 9000-059 Funchal 140 096,34 17 862,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511222971 CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 21-12-2017 01-01-2015 28-05-2018 9000-100 Funchal 28 489,18 3 632,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510192025 ALVES DE BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A estratégia da empresa para os próximos dois anos, período que se prevê uma ligeira melhoria 

da evolução económica é melhorar a eficiência interna através a revisão/alteração/atualização 

dos diversos processos e procedimentos internos que visem a melhoria da qualidade global da 

empresa, nomeadamente com uma aposta na redução de gastos e consumos não diretamente 

ligados à operacionalização da empr

22-02-2018 01-01-2015 31-12-2016 9200-231 Machico 21 445,96 2 734,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002099
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510153542 SPLENDIDCHOICE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto de investimento visa dotar a empresa de uma maior competitividade 

económico-financeira, através do recurso a incentivos disponíveis no IDERAM. SI-Funcionamento 

tem por objetivo compensar os sobrecustos resultantes dos handicaps naturais das regiões 

ultraperiféricas, através da redução das despesas correntes das micro e pequenas empresas.

22-01-2018 01-01-2015 31-03-2018 9300-167
Câmara de 

Lobos
60 684,07 7 737,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 142172944

MARIA TERESA GONÇALVES DE 

ANDRADE SPINOLA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa de salários e 

encargos, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
21-12-2017 01-01-2015 31-12-2017 9060-267 Funchal 61 367,83 7 824,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002101
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511019351 FIGUEIRA & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

22-01-2018 01-01-2015 24-12-2016 9360-218 Ponta do Sol 65 473,55 8 347,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509796664 DESTINO EXCITANTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
21-12-2017 01-01-2015 31-12-2016 9060-412 Funchal 74 004,25 12 131,42 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 513126007 MISTURA GLACIAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
22-01-2018 01-01-2015 31-03-2017 9304-003

Câmara de 

Lobos
43 622,66 5 561,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 132562049 GABRIEL RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 30-11-2017 9000-082 Funchal 161 523,45 20 594,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002106
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510760309

MUSSARA - GESTÃO DE ESPAÇOS E 

EVENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9004-518 Funchal 121 294,86 15 465,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002108
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 132410737 MARIA ARIETE RIBEIRO PONTES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 01-10-2018 9000-160 Calheta 39 575,56 5 045,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511237219

TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020. 22-02-2018 01-12-2015 30-11-2016 9020-274 Funchal 412 403,68 52 581,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510963617

SOUSA & ALVAREZ - VETERINÁRIOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 16-06-2018 9060-284 Santa Cruz 20 498,94 2 613,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511251300

JOSÉ MANUEL SANTOS PERESTRELO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor.
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9200-045 Machico 17 647,74 2 250,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002113
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

22-01-2018 01-01-2015 31-07-2018 9000-069 Funchal 92 996,20 11 857,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511012071 NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Natividade Rosas e Gonçalves candidata-se ao Sistema de Incentivo 2020, com o 

objetivo  de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores( de forma atempada) e 

manter os seus postos de trabalho.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9050-024 Funchal 205 128,39 29 197,32 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510318266

PINHEIRO GONÇALVES & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
21-12-2017 01-01-2015 06-04-2018 9000-223 Funchal 16 901,74 2 154,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002119
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509029523 BUILDPROGRESS - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2015 21-12-2017 01-01-2015 31-08-2017 9000-018 Calheta 13 717,69 1 749,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002120
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511231652

O CANTO DOS REGUILAS - CRECHE E 

JARDIM DE INFÂNCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo previsto para esta candidatura, de 80.000€, servirá para esbater as dificuldades 

estruturais enquanto empresa localizada numa região ultra-periférica, melhorando assim os 

resultados operacionais da mesma. 

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9000-705 Funchal 186 062,71 23 723,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 137778643 Antonio Moniz Afonso

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
22-01-2018 01-01-2015 05-06-2018 9020-047 Santana 26 555,85 3 385,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9050-071 Funchal 305 225,63 38 916,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511171951 TALHO E MINI MERCADO EL TORO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 22-01-2018 01-01-2015 31-01-2017 9240-206 São Vicente 15 340,96 1 955,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511281412

CLARA DE ABREU - CABELEIREIROS , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 22-01-2018 01-01-2015 03-12-2018 9000-679 Funchal 128 770,76 16 418,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 510529364

PLANETÉPOCA - ENERGIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo podemos assegurar que só desta forma estas empresas conseguem melhorar a sua 

sustentabilidade no futuro, num enquadramento económico ainda débil.
22-01-2018 01-01-2015 04-04-2018 9000-775 Funchal 35 473,14 8 360,61 FEDER 24,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002128
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511044348 BENDIX & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-115 Funchal 79 548,83 10 142,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511021437 J. L. AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ações do projetoObras de remodelaçãoAposta na presença da loja nas redes sociais Atualização 

dos programas de apoio à gestão
22-01-2018 01-01-2015 31-12-2017 9000-027 Funchal 93 124,28 11 873,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511283067 EXPRESS XXI UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores. Tudo isso contribuirá para que a empresa possa ter uma postura 

mais competitiva e assim tornar-se auto-sustentável e preparada para uma política futura de 

investimento e expansão.

22-01-2018 01-01-2015 22-06-2016 9200-077 Machico 47 580,29 6 066,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 511270488 CJS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projecto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

22-01-2018 01-01-2015 31-12-2015 9240-215 São Vicente 31 225,93 3 981,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - II 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 22-01-2018 01-01-2015 31-12-2016 9350-104 Santa Cruz 169 987,50 21 673,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-135 Calheta 207 901,11 26 507,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-064 Funchal 542 983,04 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511018380 SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-186 Funchal 158 526,91 20 212,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511004532 OLIVEIRA PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 21-01-2017 9000-059 Funchal 199 435,34 25 428,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 116868554 RUI ANTERO FERNANDES PESTANA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-064 Funchal 27 840,17 3 549,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo isto, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na 

sustentabilidade da empresa.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-044 Funchal 91 634,03 11 683,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002145
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos 

humanos.Desde logo, sendo um gabinete de contabilidade, gestão e consultoria, o maior input 

que tem assenta na estrutura de recursos humanos.A supra referida medida de apoio pode assim 

ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-012 Funchal 134 419,83 17 138,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Após uma análise ao plano de negócios, que consta do dossier de candidatura, é claramente 

vísivel que este incentivo terá uma grande importância na definição do futuro da empresa.
09-08-2018 01-01-2016 30-03-2017 9000-198 Funchal 360 719,00 45 991,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O pirncipal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com o 

investimento contínuo que tem de ser efectuado ao nível da informática, como também na 

formação contínua dos seus funcionários, em virtude da aplicação inicial do SNC em 2010 e 

respectivas actualizações. 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-059 Funchal 266 234,08 33 944,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9020-152 Funchal 283 999,31 38 623,91 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511036981

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-051 Funchal 73 082,91 9 318,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-273 Funchal 557 129,73 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002151
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511148585

TAMPER - PROTECÇÃO E SEGURANÇA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos 

humanos.Desde logo, sendo uma empresa prestadora de serviços, o maior input que tem assenta 

na estrutura de recursos humanos.A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-002 Funchal 466 243,89 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510276261

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, gastos com electricidade e agua, com reflexos 

positivos na sua sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-324 Calheta 207 202,03 26 418,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002157 FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-029 Funchal 30 878,79 3 937,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002154
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-235 Funchal 647 626,41 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511054327

PROGIF-

PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 

FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

gastos com pessoal, gastos com a electricidade e água, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-000 Santa Cruz 76 652,38 9 773,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511019270 FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2018 e durante a execução deste, uma 

vez que está em fase de implementação, novas versões de SW e HW.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-042 Funchal 475 104,03 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508697638 VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento em tecnologias de informação e comunicação 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9240-225 Calheta 88 632,58 11 300,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 186819862

BERNARDO MIGUEL MENDES DE 

FREITAS                                                                   

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

nos gastos do pessoal, electricidade e água, com reflexos positivos na sustentabilidade da 

empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-014 Funchal 50 956,53 6 496,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511220332 GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Gês Bordados, sendo uma entidade que trabalha diariamente a fabricação de 

bordados, tem uma preocupação extrema em todos os aspectos da sua vida quotidiana, passando 

pelo bom funcionamento dos equipamentos mais diversos todos os dias do ano, como também 

pela segurança dos seus funcionários, tudo isto, porque os seus produtos são certificados pelo 

Instituto do Vinho e Bordados da Madeira,

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-013 Funchal 71 821,66 9 157,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Unilift actua em diversos setores muito competitivos mas diferenciados pela elevada 

especialização da sua equipa técnica.Apesar das condições macro económicas adversas que 

condicionam o crescimento das PME em geral, e das micro-empresas em particular, esta empresa 

tem feito um enorme esforço para diversificar os seus produtos e serviços e para se diferenciar 

dos seus principais concorrentes.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-160 Santa Cruz 249 192,08 31 771,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Máxima Dinâmica é uma referência a nível regional nas áreas de construção civil e reparações.O 

projeto visa aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via do 

apoio dos custos de funcionamento que incorre. 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9135-400 Machico 565 172,74 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-215 Santa Cruz 281 358,65 35 873,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-058 Funchal 38 369,77 4 892,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511114567 J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente, 

gastos com pessoal, electricidade e água, criando condições para o maior investimento na 

formação dos trabalhadores e em equipamentos informáticos, com reflexos positivos na 

sustentabilidade da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-064 Funchal 52 918,23 6 747,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511236573

NUNO DRUMOND ESMERALDO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na tecnologia de informação e comunicação 

durante a execução do mesmo.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9240-028 São Vicente 21 573,32 2 750,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510678505

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-042 Santa Cruz 220 936,37 28 169,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na sustentabilidade da empresa, pelo facto de estarmos em 

reestruturação do Hotel.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 125 836,14 16 044,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511031114

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, 

PASTELARIA E BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa porque vem ajudar no investimento que está ser 

concretizado no estabelecimento do Jardim Botânico, que foi destruído pelos incêndios de 

Agosto de 2016.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-222 Funchal 400 908,43 51 115,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502414669

FABRICA DE MOVEIS PEREIRA DA 

COSTA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa visto ser uma verba que proprocionará algumas melhorias 

no âmbito da organização administrativa no estabelecimento sediado na RAM.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 4590-196 Funchal 56 300,29 7 178,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511038771

ZACARIAS DA SILVA-GABINETE DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O surgimento de novas empresas e o crescimento do mercado regional representam uma nova 

oportunidade de expansão da carteira de clientes e de diversificação  dos serviços prestados. Esta 

evolução exige um investimento  continuo nos recursos técnicos e humanos que garantem a 

qualidade do serviço prestado.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-027 Funchal 325 115,50 41 452,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032129

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Desenvolvimento dos seus processos de negócio, maximizando a utilização das ferramentas já 

implementadas, com vista a otimizar os seus custos e capacidade de resposta aos clientes, 

estratégia comum com a Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3 Regional). A empresa 

considera que a atividade empresarial deverá integrar as questões ambientais como parte das 

suas prioridades nomeadamente no que

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-025 Funchal 95 390,50 12 162,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509314090

BUILDINGFIX - MEDIAÇÃO DE OBRAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-163 Funchal 25 163,52 3 208,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá ainda contribuir para aumentar a liquidez de tesouraria da empresa.Outro dos 

factores onde o incentivo influirá positivamente será na eliminação do impacto das diferenças e 

custos decorrentes da insularidade.Por tudo isto, o incentivo assume importância acrescida e 

revela um forte impacto na sustentabilidade da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9230-107 Santana 385 552,15 49 157,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002174
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9300-166
Câmara de 

Lobos
228 078,00 29 079,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511262175

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Semax - Sistemas Eletrónicos e Manutenção, Lda é especializada em instalação e manutenção 

de diversos equipamentos, baseado em representações de qualidade.O projeto visa aumentar a 

competitividade da empresa e esbater as dificuldades permanentes e estruturais da mesma, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via do apoio dos custos de 

funcionamento que incorre.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-075 Funchal 114 673,04 14 620,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513392742

BÁRBARA PEREIRA & GUIMARÃES 

ROSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-685 Funchal 29 989,85 3 823,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510284108 DIVINEVIOLET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Recorremos ao incentivo para ajudar com as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 09-08-2018 01-01-2016 27-01-2017 9000-015 Funchal 62 503,03 7 969,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513192158 ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 13801,63 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade, água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2018 9000-107 Funchal 90 933,80 11 594,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511092270 GRANITOS GARCÊS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade e água, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-249 Calheta 90 578,63 11 548,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar e aumentar o número de postos de trabalho 

existentes. Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores profissionais a 

nível de fornecedores, e demais colaboradores e prestadores de serviços, contribuindo para o 

reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução 

económico-financeira da nossa Região

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-054 Funchal 538 897,41 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509893210

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-014 Funchal 23 006,44 1 739,70 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511166036 JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9050-019 Funchal 398 382,92 50 793,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511059248 SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Empresa que cumpre com as condições de elegibilidade 09-08-2018 01-01-2016 01-02-2017 9240-209 São Vicente 100 446,93 18 104,35 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048629

RITA FILIPA & JOSE CARLOS MARTINS-

SOCIEDADE DE MEDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-127 Funchal 27 963,07 3 565,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-403 Funchal 751 447,74 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Publinsular, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-012 Funchal 67 951,05 8 663,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511227426

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO 

FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

custos com pessoal, gastos com electricidade, rendas e água, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-000 Santa Cruz 87 905,95 11 208,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513522654

CORAJOSOS & RESISTENTES - 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

09-08-2018 01-01-2016 19-03-2018 9000-246 Funchal 162 014,47 20 656,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região Autónoma da Madeira. 29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-168 Porto Santo 74 853,73 15 906,43 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com salários, segurança social, rendas e 

eletricidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-314 Ponta do Sol 37 258,29 11 084,33 FEDER 30,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 30-01-2017 9135-999 Funchal 319 229,20 40 701,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 174831498 MARIA FATIMA GONÇALVES PINTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 5299,12 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água, as rendas e custos com a elaboração do 

projeto de candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-254 Funchal 26 979,13 3 439,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511121512 REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9350-098 Ribeira Brava 17 147,08 2 186,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032196

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vai investir em diversas áreas, nomeadamente, na eficiência energética, na melhoria 

das condições ambientais e em tecnologias de informação e comunicação.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-129 Funchal 452 089,40 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002197
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511007930

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 

UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto apresenta um impacto na redução do custo adcional na competitividade da 

empresa para os períodos seleccionados, no que respeita aos indicadores de rentabilidade 

apresentam uma notação média devido à rubrica de subsídios à exploração apresentada para o 

período de recebimento do subsídio 2018, bem como o valor de depreciações do activo fixo 

rubrica activo tangível Relativamen

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-168 Funchal 268 403,16 34 221,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511077963 ANA MARIA PINTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto ao qual apresentamos a candidatura, será um claro incentivo ao funcionamento e 

desempenho futuro da empresa, o qual terá um claro impacto positivo nos resultados e rácios da 

empresa.O actual quadro económico da empresa não é o mais favorável para o desenvolvimento 

de novas iniciativas e investimentos, mas não podemos esquecer que é nos momentos mais 

complicados que também surgem 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-027 Funchal 289 350,59 36 892,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002199
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511189303 GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas as suas condições de 

operação, rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-021 Funchal 22 584,65 2 879,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

09-08-2018 01-01-2016 30-11-2017 9000-055 Funchal 217 676,08 27 753,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002201
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511025700

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 

COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9050-079 Funchal 44 379,77 5 658,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002202
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511129742

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-146 Ribeira Brava 26 073,92 3 324,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-08-2017 9125-151 Funchal 236 039,99 30 095,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-291 Funchal 54 992,88 7 011,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023847

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-014 Funchal 8 388,51 1 069,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511024215 CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Num mercado ultraperiférico, este tipo de instrumentos de apoio as <PMES, ganha relevo na sua 

sustentabilidade e competitividade, contribuindo de forma inequívoca para a criação e 

manutenção dos postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-058 Funchal 467 228,40 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002207
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-076 Funchal 86 231,28 10 994,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9004-552 Funchal 61 500,41 7 841,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509295339 CARTA NA MANGA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com contabilidade, salários e segurança social. 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-063 Calheta 19 185,74 2 446,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
09-08-2018 01-01-2016 24-01-2017 9000-056 Funchal 123 579,84 15 756,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na sustentabilidade da empresa é importante, porque vai proporcionar 

a possibilidade de algum investimento que a empresa necessita, bem como dar a possibilidade da 

empresa solver os seus compromissos mais rápidamente para com os seus fornecedores e demais 

entidades.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-447 Funchal 101 299,52 12 915,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511286635

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 – compensação dos custos com contabilidade, salários, segurança social e 

rendas.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9360-316 Ponta do Sol 19 576,13 2 495,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-239 Funchal 140 188,25 17 874,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002214
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511056583

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE 

ALUGUER SEM CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Recorremos ao incentivo  para ajudar com as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 09-08-2018 01-01-2016 01-01-2017 9000-015 Funchal 171 721,60 21 894,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002215
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511250061 SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

09-08-2018 01-01-2016 25-01-2017 9270-000 Porto Moniz 160 144,32 23 140,86 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002217
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 238 105,83 30 358,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023901

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura ao projeto e a sua aprovação irão dar um fôlego à empresa, no sentido em que 

permitira o cumprimento das suas obrigações de uma forma mais celere, nomneadamente no 

que se refere ao pagamento ao pesoal e aos fornecedores.

09-08-2018 01-01-2016 18-09-2018 9050-071 Funchal 177 517,82 22 633,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002219
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 221246010

MIGUEL NOBREGA RODRIGUES 

BETTENCOURT

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9125-131 Santa Cruz 20 201,66 2 575,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513240977 CÍRCULOS & LENDAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps intrínsecos às regiões ultraperiféricas 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-679 Funchal 50 799,14 6 476,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-086 Funchal 21 561,45 2 749,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511003960 VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ajuda ao funcionamento da empresa, de extrema importância para a sua tesouraria. 09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9300-076
Câmara de 

Lobos
425 893,92 54 301,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510272908

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-116 Funchal 90 148,47 11 493,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509655831 ILHAFERRAGENS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade, rendas , agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9400-010 Porto Santo 55 680,87 11 832,19 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002227
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 181083329 ANTONIO JOSE DRUMOND

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-168 Porto Santo 33 085,13 7 030,59 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002228
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 504629603 UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa. 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-024 Funchal 258 354,40 32 940,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513596623 ALERTA SORRISOS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade e água, com reflexos positivos, na sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9200-094 Machico 37 342,84 4 761,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002230
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção do incentivo, a empresa conseguirá manter-se no mercado, pois o seu 

recebimento irá permitir fazer face a despesas correntes, como sejam o pagamento dos salários, 

pagamentos a fornecedores e ao próprio estado.

09-08-2018 01-01-2016 06-02-2017 9000-051 Funchal 32 291,73 4 117,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-10-2017 9050-070 Funchal 340 153,60 43 369,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002232
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510274927

PENTÁGONO REAL - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, rendas electricidade e água, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9100-202 Santa Cruz 69 582,76 8 871,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002233
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509948090

NUNO FILIPE GONÇALVES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio aos custos de funcionamento do ano de 2016. A empresa fica obrigada a 

manter 11 postos de trabalho.
09-08-2018 01-01-2016 23-02-2017 9000-046 Funchal 143 702,31 18 322,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511218192 PAULO BERENGUER - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na actividade que exerce, uma vez que se espera que o incentivo a receber venha a 

permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões, quer ao nível da gestão do capital humano da 

empresa, quer dos seus recursos técnicos e tecnológicos.

09-08-2018 01-01-2016 29-09-2017 9200-075 Machico 132 968,13 16 953,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002235
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9004-526 Funchal 13 883,31 1 770,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensa os 

gastos com pessoal, encargos, electricidade e água, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9135-030 Santa Cruz 163 937,11 20 901,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2018 9240-206 Calheta 276 040,13 35 195,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513659480 ESFERAS & PIRÂMIDES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-679 Funchal 56 340,78 7 183,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011032 JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9000-027 Funchal 18 264,42 2 328,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002240
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511211120

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-219 Funchal 52 194,85 6 654,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9050-022 Funchal 42 506,20 5 419,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 103998330 LUIS ANTONIO MARTINS COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9050-075 Funchal 167 350,29 21 337,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 199636052 CARLA ANDRETTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9125-035 Santa Cruz 15 639,87 1 994,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-027 Funchal 75 897,01 9 676,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002245
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-018 Funchal 269 906,50 34 413,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9020-022 Funchal 125 085,24 15 948,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002247
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510815006 RIMIMAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

xx 09-08-2018 01-01-2016 03-10-2017 9060-138 Funchal 73 600,22 9 384,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511040202

BIO-LOGOS - COMÉRCIO E 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 

NATURAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9000-048 Funchal 64 617,83 8 238,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 01-02-2017 9350-215 Ribeira Brava 236 316,48 29 750,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-046 Funchal 424 254,38 54 092,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002252
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-122 Funchal 606 585,05 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509191460

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-116 Funchal 87 195,50 11 117,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 207316015 PEDRO ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9020-211 Funchal 242 951,25 30 976,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002255
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9370-247 Calheta 238 076,52 30 354,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266600

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICA MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9000-719 Funchal 56 835,87 7 246,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034822 MIDAS - OURIVESARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9004-540 Funchal 34 624,88 2 600,63 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002258
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511199139

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-025 Funchal 65 465,67 8 346,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511004079

MANUEL NATIVIDADE FERREIRA 

SUCESSORES - SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9000-000 Funchal 24 012,42 3 061,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002260
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511242131

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9230-052 Santana 87 916,06 11 209,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-440 Funchal 142 769,63 18 203,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001002

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos do funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, aos custos com o 

consumo de energia elétrica e respetivas taxas, aos custos com o consumo de água e respetivas 

taxas e aos custos com prestação de serviços de contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-073 Funchal 87 968,47 11 215,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002263
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511133880

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 24-02-2017 9000-647 Funchal 37 391,65 4 767,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002264
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511236514

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9200-040 Machico 84 503,97 10 774,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002265
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-705 Funchal 34 025,98 4 338,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002266
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-162 Porto Santo 68 934,77 14 648,65 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9060-026 Funchal 17 618,51 2 246,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto na atribuição de um subsidio calculado por uma percentagem das despesas de 

funcionamento de 
09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-024 Funchal 248 215,22 31 647,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002269
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-027 Funchal 205 827,62 26 243,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096445

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-098 Funchal 295 409,87 37 664,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002424

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 23-01-2017 9000-024 Funchal 104 648,16 13 342,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510304745

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO 

E ANIMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-291 Funchal 143 246,97 18 263,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002273
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9350-223 Ribeira Brava 279 158,27 32 626,62 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002274
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-185 Funchal 115 302,15 14 701,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002275
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511097840

BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 O projecto na atribuição de um subsidio calculado por uma percentagem das despesas de 

funcionamento de Situação Atual dos Trabalhos :
09-08-2018 01-01-2016 26-02-2017 9060-067 Calheta 47 620,54 6 071,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002276
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511256582

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao 

serviço.Com estas medidas perspetivadas, a organização irá melhorar consideravelmente o seu 

desempenho financeiro, garantindo a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos postos de 

trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 29-11-2017 9000-248 Funchal 63 503,40 8 096,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-115 Funchal 34 952,87 4 456,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002278
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a previsão de um Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-067 Santa Cruz 149 885,30 19 110,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510278353 MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar a tesouraria das despesas através de um subsidio calculado pelas despesas de 

funcionamento do ano anterior.
09-08-2018 01-01-2016 13-02-2017 9100-079 Santa Cruz 50 351,76 6 419,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002280
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 30-04-2018 9300-167
Câmara de 

Lobos
414 057,09 52 792,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511066740 AGÊNCIA FUNERÁRIA CAIRES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater dificuldades permanentes da Empresa 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-167 Santa Cruz 136 644,00 17 422,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento da empresa pelo cálculo das despesas de funcionamento do ano de 

2016.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9020-002 Funchal 469 981,84 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513314318

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 8 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

09-08-2018 01-01-2016 03-10-2018 9020-251 Funchal 62 656,30 7 988,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510978711 ISLE SENSES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-085 Porto Santo 49 887,26 10 601,04 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002286
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9100-267 Santa Cruz 20 456,20 2 608,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035934

SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9100-105 Santa Cruz 559 064,80 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032846

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 

DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-187 Funchal 37 779,15 4 816,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002289
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513055908 TONY FERNANDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa, por vai servir para modernizar os seus meios de 

comunicação e ao nível do marketing vai implementar uma nova estratégia de forma a dar 

conhecer os seus produtos.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-087 Funchal 49 391,38 6 297,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511279396

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-076 Funchal 45 857,79 7 795,83 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002291
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9020-076 Funchal 74 834,95 9 541,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002292
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-076 Funchal 32 831,97 4 186,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002293
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511278691

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 

CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-155 Funchal 67 885,73 8 655,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511279833

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - 

SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 18-01-2017 9000-116 Funchal 75 192,22 9 587,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9230-116 Santana 113 333,66 14 450,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002296
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-001 Santa Cruz 291 723,00 37 194,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-116 Funchal 121 464,64 15 486,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002298
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266561 P.C.N. PONTE CABRAL & NUNES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9300-066
Câmara de 

Lobos
19 639,17 2 504,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 147438624

MARIA MILENA MAROTE DE OLIM 

PERESTRELO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-641 Funchal 117 602,73 14 994,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002300
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 14961,50 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a electricidade e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9030-317
Câmara de 

Lobos
99 743,36 12 717,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002301
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511207123 LOPES & HELENA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Lopes & Helena, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-07-2017 9000-156 Funchal 22 579,58 1 260,40 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511037740

VETFUNCHAL-CENTRO MEDICO 

VETERINARIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 18884,31 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-171 Funchal 124 895,36 15 924,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002303
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511166001 M. L. & MANUEL, LÚCIA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora  verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-238 Funchal 31 980,75 4 077,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002304
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511138180 RH RADIADORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RH RADIADORES , Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9300-326
Câmara de 

Lobos
8 755,03 1 116,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9270-095 Porto Moniz 122 343,75 15 598,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511205538

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vai investir em tecnologias de informação e comunicação, bem como na gestão e 

manutenção de infraestruturas produtivas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-129 Porto Santo 436 507,26 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509685218 MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-066 Funchal 74 804,50 9 537,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511234872

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-049 Funchal 135 624,67 17 292,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510983863 LOURENÇO BASÍLIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-038 Funchal 112 318,37 14 320,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-018 Santa Cruz 247 961,50 31 615,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9225-150 Machico 205 872,63 34 537,84 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513058656 ESCALACONSTANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa explora atualmente vários espaços na área de atividade em que se insere - 

restauração.O projeto visa aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que 

desenvolve, por via do apoio dos custos de funcionamento que incorre.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-048 Funchal 149 682,71 29 750,00 FEDER 20,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

09-08-2018 01-01-2016 07-09-2017 9060-131 Funchal 60 801,99 9 044,30 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002314
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510090966

FLEXITRAB - EMPRESA DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-223 Funchal 177 267,34 22 601,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513547878

RADICAL TROPICAL - RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Economicamente, os tempos actuais caracterizam-se pela existência de crise. Recessão esta que 

ultrapassa a Região. Constatamos existir hoje uma recessão internacional e que, também tem 

impacto negativo na economia regional: quer pelo menor número de consumidores, e 

compradores internacionais e também locais.O actual projecto passa por utilizar os meios que, 

publicamente, foram disponibilizados

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-062 Funchal 220 226,99 25 271,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511178980

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-128 Funchal 168 068,12 21 428,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002317
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511037201 GARCES & FARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-251 Ribeira Brava 39 799,19 5 074,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511037635 HIDROMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-128 Funchal 29 444,46 3 754,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-775 Funchal 200 100,35 25 512,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na 

medida em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas das lojas e gastos com o pessoal, 

sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos totais da empresa, se expurgarmos o 

custo das mercadorias.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-115 Funchal 275 873,54 35 173,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica. 29-08-2018 01-01-2016 31-08-2017 9000-020 Funchal 414 171,86 52 806,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510306365 VERSÃOMAGNÓLIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a VERSÃO MAGNÓLIA, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9350-098 Ribeira Brava 24 441,04 3 116,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-058 Funchal 117 675,40 15 003,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002326
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511208774 RIMUS HEALTH FUNCHAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

29-08-2018 01-01-2016 06-02-2017 9050-019 Funchal 42 191,16 5 379,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 29-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9400-179 Porto Santo 47 472,66 10 087,94 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002328
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511244606

COMD - CLÍNICA ORTODÔNCIA E 

MEDICINA DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9064-507 Funchal 77 492,47 9 880,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-050 Funchal 83 955,35 10 704,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de120.643,99 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de  energia elétrica e contabilidade.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-422

Câmara de 

Lobos
115 187,06 14 686,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-07-2017 9020-262 Funchal 316 061,22 40 297,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511222386 R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-215 Santa Cruz 245 051,75 31 244,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9050-092 Santa Cruz 839 011,37 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002334
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511004290

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-07-2017 9000-000 Funchal 52 786,86 6 730,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002335
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023928 SAUL & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9050-284 Funchal 394 807,33 50 337,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511185391 RODRIGUES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

09-08-2018 01-01-2016 29-09-2017 9200-032 Machico 77 381,87 9 866,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-127 Machico 215 077,79 27 422,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002338
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-042 Funchal 169 284,58 21 583,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011970

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Mercê do impacto positivo do incentivo, a sua atribuição permitirá melhorar a saúde financeira da 

empresa, manter os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a dinamização da 

economia regional.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-011 Funchal 449 153,45 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002340
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510527655 PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a PIRAMIDODISSEIA, Lda verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-018 Funchal 75 471,78 9 622,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 213386771 CARLA CRISTINA DE JESUS ALVES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-067 Funchal 20 529,25 2 617,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002342
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-208 Funchal 151 341,61 28 944,08 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002343
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511063547 CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Centro Dentário Colombo, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 07-09-2017 9000-075 Calheta 27 139,57 3 460,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511039786

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos e encargos com remunerações. rendas das instalações, electricidade, com reflexos 

positivos na sua sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9020-119 Funchal 439 433,84 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-500 Ponta do Sol 216 895,11 27 654,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002346
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Mercê do impacto positivo do projeto, a sua atribuição permitirá melhorar a saúde financeira da 

empresa, manter os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a dinamização da 

economia regional.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 443 610,78 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas de instalação, electricidade e água.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-038 Funchal 149 897,22 19 111,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-630 Calheta 52 837,46 6 736,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511078102

MARKPURE - COMÉRCIO A RETALHO DE 

ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-019 Funchal 70 702,38 9 014,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002350
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513119418 DERIVAFATOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-060 Funchal 12 641,16 1 611,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002351
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511177410

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E 

CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da empresa numa conjuntura económica 

financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha a empregabilidade do pessoal 

qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de 

qualidade que a empresa se propõe a fornecer aos seus clientes.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-084 Funchal 77 373,48 9 865,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511258852

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade e água, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9270-000 Porto Moniz 115 080,88 14 672,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002353
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511024142

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9020-114 Funchal 666 418,43 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-082 Funchal 286 254,76 36 497,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511278764

IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 06-02-2017 9060-400 Funchal 72 299,88 9 218,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511243685

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9400-140 Porto Santo 103 314,34 21 954,29 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 30-04-2017 9200-047 Machico 10 203,20 6 938,18 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002358
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-241 Funchal 81 760,20 10 424,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002359
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511043074

SOMUROS-OBRAS PUBLICAS E 

PARTICULARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com pessoal, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-249 Calheta 216 791,30 27 640,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511042701 ANTONIO & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-258 Santa Cruz 64 000,26 8 028,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510317898

MANEIRA CERTA - CONSTRUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-036 Funchal 32 330,48 4 122,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002362
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511029993

SOCIEDADE DE 

ECOCARDIOTOCOGRAFIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbatimento das assimetrias, reforço da competividade e manutenção dos postos de trabalho são 

em resumo os objectivos desta empresa com esta candidatura
09-08-2018 01-01-2016 01-03-2017 9000-061 Funchal 36 097,25 4 602,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511147627 M N JARDIM - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-641 Calheta 20 015,25 5 103,89 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-043 Funchal 51 123,76 6 518,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002366
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-246 Funchal 27 577,99 3 516,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002367
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510438768

VANTAGEM SINGULAR - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e água 

referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9360-314 Ponta do Sol 13 211,35 1 684,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9200-095 Machico 45 224,63 5 766,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510303021

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 13-03-2017 9300-114
Câmara de 

Lobos
99 227,15 12 651,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A contribuição para uma rendibilidade mais sustentável é o objetivo final, igualmente a 

preocupação da Administração na manutenção dos seus 21 postos de trabalho como garante da 

continuidade da sua atividade futura. 

09-08-2018 01-01-2016 15-10-2017 9125-028 Santa Cruz 245 258,18 29 706,89 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002372
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 512098620

ARSÉNIO DINIS DE NÓBREGA 

GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-291 Funchal 255 341,68 30 747,39 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511140070

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9350-000 Ribeira Brava 155 198,45 19 787,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002374
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511255870

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na empresa servirá para a aquisição de equipamento tecnológico. 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-046 Funchal 54 533,58 6 953,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-082 Funchal 154 134,47 19 652,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510500587

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9350-039 Ribeira Brava 88 054,25 11 226,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511066643

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-171 Funchal 161 670,30 20 612,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510639313 VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de 

manutenção do seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de 

acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9325-017
Câmara de 

Lobos
51 445,60 6 559,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511200811

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

09-08-2018 01-01-2016 28-08-2017 9125-018 Santa Cruz 27 279,29 3 478,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165285

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9000-073 Funchal 53 122,26 6 773,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002382
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O investimento irá ser feito ao nível informático, nomeadamente em HW e SW, de forma a dar 

uma mair resposta à gestão do negócio, com ferramentas actualizadas, periodicamente.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-246 Funchal 87 356,43 11 137,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto permitirá melhorar a saúde financeira da empresa, manter os postos de trabalho 

existentes (70), com benefícios para a empresa e economia regional.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 999 999,96 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511044771 PINTO & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura com o objectivo de receber um incentivo de modo a conseguir manter os seus 

postos de trabalho, e ajudar na tesouraria
09-08-2018 01-01-2016 01-03-2017 9304-006

Câmara de 

Lobos
53 399,60 6 808,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511117493

CONTROLMÉDIA - MARKETING, 

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a actividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável,  permitindo que se mantenha a empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribuiu para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõem a fornecer aos seus clientes.

18-10-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-090 Funchal 39 019,27 4 974,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511008619 V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

16-11-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-162 Funchal 295 999,50 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513433880

MOTIVOS GENUÍNOS - LDA - EM 

LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2016.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-291 Funchal 140 763,63 17 947,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511116632

LUDGERO ANASTÁCIO GARCIA BARROS - 

INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-180 Funchal 36 202,65 4 615,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

293/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-002389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073984

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E 

ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 28-09-2017 9300-166 Funchal 41 706,89 5 317,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 06-02-2017 9000-013 Funchal 155 517,79 19 828,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511240686

FARMÁCIA DO VALE VERDE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 52.811,10 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9030-303 Calheta 52 547,40 6 699,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511010621 BRUNO AFONSO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-042 Funchal 131 548,65 16 772,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508477999

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9400-050 Porto Santo 30 192,56 6 415,92 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502594756 SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha a empregabilidade de 

pessoal qualificado que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa 

se propõem a fornecer aos seus clientes.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-084 Funchal 58 538,05 7 463,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511007337

FRANCISCO AMARO DE 

SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sendo uma atividade essencialmente de mão de obra intensiva, aumentou as dificuldades que o 

setor teve de enfrentar ao longo do período de crise económica devido ao aumento da 

concorrência de grandes espaços (supermercados) e marcas internacionais como a Zara, com 

economias de escala e enorme capacidade de negociação, as quais  tiveram um enorme impacto 

no reinventar do negócio. 

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-014 Funchal 344 089,09 43 185,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511213255 J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-023 Funchal 107 743,66 13 737,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510925898 JOMARRI, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-138 Funchal 22 560,40 2 876,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034474 BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal objetivo do projeto passa por assegurar a continuidade da empresa, através da 

geração de riqueza de forma geral para a região e em particular para a mesma e desta forma 

assegurar os compromissos para com todas as entidades suas parceiras, nomeadamente, 

colaboradores, fornecedores, Estado e Banca.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-254 Funchal 37 182,45 4 740,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510263453

MACPETRO - COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 22-02-2017 9300-029
Câmara de 

Lobos
67 686,64 8 630,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510298567 TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Treasure Spirit, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-611 Funchal 21 180,43 2 700,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com os criterios de elegibilidade 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-047 Funchal 852 352,22 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-075 Funchal 337 085,79 46 412,52 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511270062

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
24-05-2019 01-01-2016 01-06-2017 9060-241 Funchal 44 458,74 5 668,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002404
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510795820 TOQUE D'AROMAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, electricidade, rendas e água, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-035
Câmara de 

Lobos
209 745,15 26 742,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, aos custos 

com rendas do estabelecimento, aos custos com energia eléctrica e aos custos com serviços de 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-127
Câmara de 

Lobos
230 957,65 29 447,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002406
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa tem vindo a utilizar este apoio melhorando as condições de trabalho da 

equipa e apostando na sua formação, a qual tem sido realizada pela equipa de gestão da 

empresa.A manutenção dos postos de trabalho tem sido um compromisso responsável da 

Administração.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-107 Funchal 64 393,18 8 210,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Sociedade de Serragens da Madeira candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, 

com o objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e 

manter os seus postos de trabalho.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9304-007
Câmara de 

Lobos
279 806,48 35 675,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002409
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511039875

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de três postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos seus client

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9200-225 Machico 48 144,25 6 138,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002410
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511197241

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-291 Funchal 29 224,03 3 726,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508957427

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MÉDICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha a empregabilidade do 

pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõem a fornecer aos seus clientes.

09-08-2018 01-01-2016 01-08-2017 9000-084 Funchal 94 219,63 12 013,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002412
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 78.247,31 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-075 Funchal 78 247,31 9 976,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

09-08-2018 01-11-2016 30-09-2017 9050-328 Funchal 448 752,88 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio para nos e de extrema importância pois ira nos ajudar a manter os postos de trabalho 

numa populaçao que se encontra in~velhecida e que emigra  
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9230-116 Santana 71 639,09 9 614,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 12 518,10 Euros que resulta da aplicação de 

15% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições 

para a segurança social, despesas com a eletricidade, a água, a renda e custos com a elaboração 

do projecto de candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-329 Funchal 82 396,25 10 505,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001614 FARMACIA CENTRAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas de instalação, electricidade e agua, com reflexos positivos na 

sua sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9000-020 Funchal 188 946,89 24 090,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água. 
09-08-2018 01-01-2016 13-09-2017 9325-037 Funchal 91 095,22 11 614,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511239416

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-001 Funchal 102 797,78 13 106,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510801544

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a UNIVERSO EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES 

E SNACK BARES, UNIPESSOAL LDA. verá melhoradas as suas condições de rentabilidade e de 

equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em 

condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este 

Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9060-054 Funchal 171 165,72 21 823,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-082 Funchal 38 717,14 4 936,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002421
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511105649

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 

AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com apoio mais formação e melhor e com isto satisfação do cliente 29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9135-000 Santa Cruz 20 758,50 2 646,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511031157

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-022 Funchal 61 938,69 7 897,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002423
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513079629

FUNÇÃO CRESCENTE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto, conseguiremos trabalhar com os melhores profissionais, e demais colaboradores e 

prestadores de serviços, contribuindo para o reforço da Microeconomia Financeira da RAM, 

evoluindo, e contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-042 Funchal 14 703,25 1 874,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002424
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511060971

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A So'usa - Técnica de Limpeza e Desinfecção, S.A., candidata-se a estes projetos, pois estes apoios 

são uma ferramenta fundamental para fazer face a despesas de funcionamento, e alguns de 

investimento.

09-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9300-050 Calheta 667 868,29 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002425
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513005552

PERFEITA PROPORÇÃO 

SUPERMERCADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-133 Porto Santo 65 038,19 12 093,04 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002426
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510566561

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-044 Funchal 59 776,95 7 621,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002427
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o projeto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, assegurando 

limiares de viabilidade económica, com implicações positivas sobre a manutenção e criação de 

emprego. 

09-08-2018 01-01-2016 11-01-2017 9000-290 Funchal 163 699,91 26 437,54 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002428
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511200692 JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
16-11-2018 01-01-2016 28-02-2017 9125-129 Santa Cruz 199 086,13 25 383,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508855853

CONSTRUBATALHA-CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 30.112,58 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social e contabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-269 Santa Cruz 27 786,36 3 542,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002430
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511114192

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-545 Calheta 322 695,77 38 306,21 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002432
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo Unipessoal, Lda verá propiciadas as 

oportunidades para melhorar a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todos os requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-159 Funchal 250 349,22 31 919,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002433
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096704

PONTASOLENSE - COMÉRCIO DE 

SERRALHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A manutenção dos postos de trabalho e o reforço da sua competitividade num mercado 

ultraperiferico.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-535 Ponta do Sol 60 795,45 7 751,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002434
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511065051 RADIO CLUBE (MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de dois postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos seus client

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-090 Funchal 22 418,81 2 858,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002435
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510853730 EXTRAPNEU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-174 Porto Santo 29 000,12 6 162,53 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002436
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

29-08-2018 01-01-2016 01-02-2017 9000-000 Calheta 68 900,08 8 784,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002437
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 806 860,51 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002438
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073755

BETAMAR TORRE PRAIA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-164 Porto Santo 650 738,42 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002439
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511080042

BETAMAR PRAIA DOURADA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-164 Porto Santo 361 276,42 55 250,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502895632 APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

29-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9400-164 Porto Santo 93 466,50 8 503,03 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 30-09-2017 9350-332 Ribeira Brava 316 608,71 40 367,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002442
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510776094

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na sua condição ultraperiféria este tipo de apoios são fundamentais para esbater esta condição e 

reforças a sua competividade, introduzindo no mercado uma solidez de concertação e criação de 

emprego

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-406 Ribeira Brava 56 202,45 7 165,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002443
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

premissas de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

29-08-2018 01-01-2016 31-08-2017 9020-154 Funchal 361 175,19 46 049,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002444
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 125074867 JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
16-11-2018 01-01-2016 04-10-2017 9000-068 Funchal 87 192,04 11 116,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511095570

SANTA MARIA - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 32826,50 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a renda e os custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-064 Funchal 214 794,29 27 386,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002448
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511249403

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
29-08-2018 01-01-2016 02-03-2017 9004-568 Funchal 215 178,14 27 435,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511209363

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-039 Ribeira Brava 43 038,12 5 487,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511256213

TREMA - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, aos custos 

com rendas do estabelecimento, aos custos com energia eléctrica, aos custos com consumo de 

água e respectivas taxas e aos custos com serviços de contabilidade.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-018 Funchal 129 337,88 16 490,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002451
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-702 Calheta 133 781,82 17 057,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a CONSTRUTEAM ENGENHARIA, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-114 Funchal 136 497,31 17 403,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511205961

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-067 Santa Cruz 29 892,82 3 811,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002454
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511016263

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-192 Funchal 1 370 991,23 55 250,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002455
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511045522 CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 81 835,33 10 434,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511110081

BRAVAPEÇAS, COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 81 528,91 10 394,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002457
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-401 Funchal 200 159,47 25 520,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002458
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511022760

BITRANS-AGENCIA DE TRANSITARIOS 

(MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9060-043 Funchal 428 688,80 54 657,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002459
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511224826

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-503 Funchal 196 146,20 25 008,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002460
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502821361 PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-164 Porto Santo 578 019,54 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511169922

CENTROLIDER, GESTÃO DE FROTAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-146 Ribeira Brava 39 111,32 4 986,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002462
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-235 Funchal 33 048,91 4 213,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002463
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa reúne os pressupostos financeiros para cumprir o mérito do projecto.A empresa reúne 

todos os pressupostos financeiros solicitados no âmbito da candidatura.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-064 Funchal 286 710,77 36 555,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511129432

RIBEIRO D'ALFORRA - PADARIA, 

PASTELARIA E CAFETARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

29-08-2018 01-01-2016 19-01-2017 9300-161
Câmara de 

Lobos
48 613,24 6 198,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513063838 SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

29-08-2018 01-01-2016 23-02-2017 9000-046 Funchal 28 460,57 3 628,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002466
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Mariazinha do Transval, Lda verá melhoradas  as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-005 Funchal 78 012,77 9 946,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-067 Calheta 147 735,38 18 836,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002468
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas, electricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-208 Funchal 169 533,21 21 615,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002469
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a aposta da direção da empresa está centralizada na sua equipa qualificada, como 

forma de desenvolver o seu negócio, assegurando a sustentabilidade e o sucesso da empresa. 
09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9350-208 Ribeira Brava 100 255,22 12 782,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002470
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9304-003 Calheta 40 865,56 34 735,73 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002471
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511171927

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-017 Funchal 14 934,14 1 904,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002472
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513286004

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS 

PARTILHADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-503 Funchal 287 711,86 36 683,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002473
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511105681 ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9230-107 Santana 70 721,59 9 017,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511053622

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E RAMO 

AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9100-064 Santa Cruz 70 242,07 8 955,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002476
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2016 9000-136 Funchal 174 763,30 22 282,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002477
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509901670

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-019 Funchal 875 802,05 54 122,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048025

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existentes na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-056 Funchal 252 874,79 32 241,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511224850

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-503 Funchal 679 414,34 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002480
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035675

MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 18552,53 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9300-079
Câmara de 

Lobos
105 561,44 13 459,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002481
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511214073 DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 346 817,04 47 756,70 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002482
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9000-140 Funchal 42 645,50 5 437,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002483
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511018169

SODIPRAVE - SOCIEDADE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AVÍCOLAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

09-08-2018 01-01-2016 31-07-2017 9100-251 Santa Cruz 788 461,29 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513017011

BEYONDADVANTAGE, CONSULTORIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 09-01-2017 9050-401 Funchal 54 642,09 6 966,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002485
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048882

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO 

DESPACHANTE OFICIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-056 Funchal 398 547,33 50 814,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002486
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9020-086 Funchal 359 103,30 45 785,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002487
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511259832 AKIKALHETA - PIZARIA E CAFÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a AKIKALHETA PIZARIA E CAFÉ, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9370-000 Calheta 64 965,93 8 283,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511211066

SUN-LIGHT - FABRICAÇÃO DE TOLDOS, 

ESTORES E REPRESENTAÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9050-209 Funchal 48 125,99 6 136,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002489
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 503566500

LIBARGEL - ALIMENTOS CONGELADOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao 

serviço.O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos 

internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se 

refere aos recursos humanos, este pro

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 4750-803 Funchal 518 099,25 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511255390

NATA DOURADA, PADARIA E 

PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9400-179 Porto Santo 135 241,31 28 738,78 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002491
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511144105 JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa impulsionar a melhoria do desempenho da organização, tanto ao nível 

dos produtos e serviços disponibilizados aos clientes, como ao nível do aumento da 

produtividade dos efetivos ao serviço. O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação 

exaustiva aos procedimentos internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e 

maximização de recursos.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-009 Funchal 86 456,07 11 023,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002492
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511043155

APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem por objetivo a concretização de um incentivo ao funcionamento relativo aos 

custos com o pessoal, energia e água e respectivas taxas do período de 2016.O incentivo abrange 

um valor de despesa elegível de 894.561,99 (oitocentos e noventa e quatro mil quinhentos e 

sessenta e um euros e noventa e nove cêntimos).

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-025 Funchal 884 213,40 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511284250 J. MANUEL NUNES GOMES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
09-08-2018 01-01-2016 10-04-2018 9000-061 Funchal 70 887,58 9 038,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002495
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511133111

PEDRO BARROS GOMES - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-011 Funchal 19 551,86 2 492,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002496
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511270119

FUNDOACAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
09-08-2018 01-01-2016 18-01-2017 9000-192 Funchal 142 421,16 18 158,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-161 Funchal 92 581,18 11 804,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002498
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-039 Ribeira Brava 103 220,85 15 354,11 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002499
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-012 Funchal 319 217,09 40 700,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-064 Funchal 578 808,97 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002501
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511076070

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-127 Funchal 191 272,64 24 387,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 39.935,79 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-223 Funchal 38 763,89 4 942,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513529381 MAURÍCIO & JORDÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 30-04-2017 9100-036 Santa Cruz 48 827,02 6 225,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002504
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511084099

TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 30-04-2017 9000-069 Funchal 28 729,93 3 663,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002505
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9400-168 Porto Santo 228 079,84 32 664,40 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-000 Santa Cruz 75 242,20 9 593,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511138288

TURISPARGO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com esta esta candidatura, associada a anterior, a empresa pretende estruturar ainda mais a sua 

exploração e reforçar a sua capacidade competitiva numa região ultraperiférica
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-272 Calheta 188 448,38 28 267,25 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511045379

CPM-CENTRO DE PATOLOGIA DA 

MAMA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esta candidatura, a exemplo de outras, visa dotar a empresa de maior competitividade e reforço 

da sua estrutura financeira, mantendo os atuais postos de trabalho. 
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-021 Funchal 25 943,83 3 307,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509218369

NUMEROATUAL - CONTABILIDADE E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O AUMENTO DA AFTURAÇÃO E COM PESSOAL QUALIFICADO A NUMEROATUAL ESTARÁ A 

CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DE QUOTA DE MERCADO.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-727 Funchal 27 338,10 3 485,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511045549

MONIZ SOL-SOCIEDADE TURÍSTICA DO 

PORTO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZ SOL-Sociedade Turística do Porto Moniz, Lda verá 

reforçadas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas 

as condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições  e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9270-095 Porto Moniz 298 230,01 38 024,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-082 Funchal 666 073,08 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-043 Funchal 31 827,04 4 057,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002513
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-081
Câmara de 

Lobos
395 077,00 50 372,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513569499

QUICKLY DRAW - ENGENHARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-103 Santa Cruz 36 009,88 4 591,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002009

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & 

CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9050-021 Funchal 97 816,16 12 471,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511193149

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9030-323 Funchal 136 603,70 16 500,29 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511169396

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA 

CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9240-225 São Vicente 171 866,62 21 913,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002520
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os auxilios a conceder serão calculados através de uma taxa de 15% de parte dos custos 

operacionais.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-046 Funchal 317 646,28 40 499,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509493181 SEMPREPIONEIRO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 22.849,66 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social e contabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-080 Santa Cruz 22 845,61 2 912,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-018 Funchal 115 594,40 14 738,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos do funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de 

instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, custos com o consumo de água e 

respetivas taxas e aos custos com a prestação de serviços de contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-082 Funchal 418 183,76 53 318,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511211635 JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 18-10-2017 9300-081
Câmara de 

Lobos
118 623,31 15 124,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511138245 ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-082 Funchal 247 146,30 31 511,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9060-400 Funchal 220 019,39 28 052,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-131 Funchal 180 592,30 23 025,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002528
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513434607

PLAILHA - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, a empresa vai conseguir fazer face às despesas iniciais com a admissão de um 

novo colaborador. A empresa pretende investir mais na sua força de venda, para poder aumentar 

ainda mais o seu volume de faturação.

09-08-2018 01-01-2016 17-10-2017 9020-128 Funchal 70 094,63 8 937,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002529
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509706509

G-MED, COMÉRCIO POR GROSSO DE 

MEDICAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
09-08-2018 01-01-2016 10-03-2017 9020-251 Funchal 86 242,92 10 995,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509411061 IMEXCO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
24-05-2019 01-01-2016 08-03-2017 9020-365 Funchal 94 831,83 12 091,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa 

dado que permite esbater em cerca de 15% os custos de funcionamento de períodos anteriores, 

melhorando a situação económica

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-015 Funchal 75 927,81 9 680,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511146906

PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9350-031 Ribeira Brava 59 281,05 7 558,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511235062

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE 

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O prjecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas de instalação, electricidade e agua, com reflexos positivos na 

sus sustentabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-201 Funchal 81 547,29 10 397,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032331 J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-162 Funchal 645 237,35 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9300-039
Câmara de 

Lobos
27 337,32 3 485,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002536
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
29-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9024-501 Funchal 368 270,77 43 959,44 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511236999

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater a periferia regional 29-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9050-024 Funchal 540 804,03 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas, para que mantenham a sua actividade,e bem 

assim os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a economia regional
29-08-2018 01-01-2016 30-11-2018 9125-042 Santa Cruz 139 052,09 17 729,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511044348 BENDIX & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 19-01-2017 9000-115 Funchal 83 290,45 10 619,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511012195

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 

SOLDADURA,GASES E COMPONENTES 

MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 06-02-2017 9050-097 Funchal 101 137,83 12 895,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002541
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511235240

RESTAURANTE PRAIA DOS REIS 

MAGOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 24985,89 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água, a renda e custos com a elaboração do 

projecto de candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2018 9125-121 Santa Cruz 162 602,25 20 731,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002542
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513093338 SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-053 Funchal 237 024,11 29 750,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002543
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510975402

DOGTEL - CENTRO DE TREINO E 

ALOJAMENTO DE CÃES E GATOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

09-08-2018 01-01-2016 27-03-2017 9060-021 Funchal 29 939,99 3 817,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002544
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511047690 BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa assegurando a viabilidade 

económica com implicação positiva na manutenção dos postos de trabalho
29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-042 Funchal 73 218,17 9 335,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511025815 SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas, para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho
09-08-2018 01-01-2016 15-11-2018 9000-000 Funchal 110 605,69 14 102,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002546
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511260857

J. FERNANDO AMORIM - PORTAS, 

AUTOMATISMOS E SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas da região 09-08-2018 01-01-2016 31-03-2017 9020-330 Funchal 58 338,45 7 438,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002547
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-705 Funchal 127 689,33 20 931,93 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-267 Funchal 184 959,60 23 582,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511054718

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9100-250 Funchal 7 528,35 959,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002552
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508942535

SOLOFÉRTIL - PRODUTOS PARA A 

AGRICULTURA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade da empresa 09-08-2018 01-01-2016 26-09-2018 9050-089 Funchal 84 210,88 10 736,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 19-01-2017 9325-023
Câmara de 

Lobos
63 031,34 8 036,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513114084 UPGRADE DMC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-042 Funchal 31 809,30 4 055,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002555
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511065353 BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-000 Funchal 89 944,79 11 467,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511280890

SIMADEIRA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9400-055 Porto Santo 141 260,29 30 017,82 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002557
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 679 904,83 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511128231 GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
18-10-2018 01-01-2016 10-02-2017 9000-107 Funchal 65 957,43 8 409,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511225512 AGUIAR & WILSON LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas, electricidade e água, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

29-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9125-000 Santa Cruz 77 309,46 9 856,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002560
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096364

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, electricidade, rendas instalações e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-055 Funchal 38 899,05 4 959,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511209835

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS 

ÁLAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

29-08-2018 01-01-2016 31-05-2017 9020-064 Funchal 77 238,15 9 847,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034377

ORLANDO HENRIQUES & HENRIQUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-127 Funchal 135 490,52 17 275,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002563
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510694780

MADEIRA GREEN TRAIN - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-737 Funchal 34 204,45 4 361,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 501624198 CHAVES & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas, eletricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 61 758,47 7 874,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511026293

DIVERSAUTO-COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-168 Funchal 416 852,66 53 148,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511151306

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 30-01-2017 9000-026 Funchal 99 384,29 12 671,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002567
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511205546

COMAROMED - SERVIÇOS MÉDICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-005 Funchal 88 624,95 11 299,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511238371

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - 

SIMILARES HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

29-08-2018 01-01-2016 19-01-2017 9325-048 Funchal 161 825,19 20 632,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510476783

GOLDENEMPIRE - GESTÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na medida 

em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas do escritório e gastos com o pessoal, 

sendo que soma destas duas rubricas absorvem a maior parte dos gastos da empresa (cerca de 

60%).

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-059 Funchal 57 735,67 7 361,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510391281 GRAND' CONSTANCE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
24-05-2019 01-01-2016 30-11-2017 9000-001 Funchal 66 665,20 7 437,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-025 Funchal 96 974,34 12 364,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002573
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511024673

LUBRIMADE-COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9020-258 Funchal 405 287,09 51 674,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511078196

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE 

TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-000 Machico 18 707,04 925,53 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511162278

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio da estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas instalação, eletricidade e agua.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-081 Funchal 44 330,42 5 652,13 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002576
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-049 Funchal 179 924,26 22 940,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511212011 MARCO RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 51.808,93 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-058 Funchal 46 944,97 5 985,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513433805 RUMOS E PRIORIDADES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa, em virtude da empresa neste momento estar a expandir o 

seu negócio.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9135-044 Santa Cruz 44 843,63 5 717,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511154526 MIGUEL DIAS & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-183 Porto Santo 67 458,80 14 334,99 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511188234 PEREIRA & SOUSA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas, para que mantenham a sua atividade e bem assim 

os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a atividade regional.
09-08-2018 01-01-2016 29-03-2017 9050-550 Funchal 84 771,68 10 808,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002583
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510464971

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às rendas 

de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e aos custos com o consumo de 

água e respetivas taxas.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-073 Funchal 39 324,48 5 013,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508513243

ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, renda das instalações e 

custos com consumo de energia elétrica.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-018 Funchal 42 990,12 5 481,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002585
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511214804 FREITAS, MIGUEL & FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, custos com consumo de 

energia elétrica e água.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-355 Funchal 33 159,31 4 227,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002586
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511003277 ANTÓNIO FAUSTINO DE ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa opera num setor altamente concorrencial e procura promover a sua capacidade 

competitiva através da aposta na qualidade do seu produto/serviço. Para isso conta com 

colaboradores experientes e altamente qualificados, uma imagem de prestigio junto do setor da 

construção civil e uma localização privilegiada no centro do Funchal, fatores que este projeto visa 

preservar e potenciar.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-027 Funchal 64 767,52 8 257,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513208682 TEIXEIRA & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, renda das instalações e 

custos com consumo de energia elétrica.

29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9020-097 Funchal 93 782,10 11 957,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002588
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511189222

GREGÓRIO & MENDES - CONSTRUÇÕES 

E IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a competividade da empresa e manter os postos de trabalho 09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-511 Ponta do Sol 11 067,35 1 411,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002589
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032285 CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

NUMA CONDIÇÃO ULTRAPERIFÉRICA, ESTA TIPOLOGIA DE APOIOS É IMPORTANTE PARA A 

MANUTENÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS REGIONAIS, EM PARTICULAR PARA A SUA 

SUSTENTABILIDADE E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-050 Funchal 32 464,92 4 139,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002590
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511003340 ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-075 Funchal 276 309,44 35 229,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002591
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513126007 MISTURA GLACIAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9304-003

Câmara de 

Lobos
58 970,03 7 518,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511184654 ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-032 Machico 82 065,60 10 463,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510192025 ALVES DE BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

29-08-2018 01-01-2016 20-03-2017 9200-231 Machico 33 066,23 4 215,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002594
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Utilizando os meios disponibilizados, este projecto irá atenuar os custos que existem pela 

localização e ajudar a manter os postos de trabalho.
29-08-2018 01-10-2016 31-01-2018 9304-003

Câmara de 

Lobos
235 454,14 31 600,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002595
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 192371924 MIGUEL PAULO LEÃO RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura neste tipo de projecto visa garantir o regular funcionamento da empresa. Assim 

como em concluir projectos estruturais iniciados e simultaneamente garantir o equilíbrio 

financeiro e demais condições de estabilidade económica.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9400-020 Porto Santo 104 545,12 17 772,68 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002596
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

09-08-2018 01-01-2016 25-06-2017 9240-018 São Vicente 310 533,38 39 593,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002597
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511223170 CABELEIREIRO PATY LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

29-08-2018 01-01-2016 30-06-2017 9000-087 Funchal 36 012,17 5 356,82 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002598
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da região
09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9000-163 Funchal 42 487,88 5 417,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002599
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RADICALAMBITION, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

09-08-2018 01-01-2016 30-06-2017 9000-268 Funchal 342 074,07 43 614,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da 

Madeira.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9400-227 Porto Santo 154005,91 32726,26 FEDER 0,21

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-002601
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

09-08-2018 01-01-2016 25-04-2017 9240-018 São Vicente 434 203,90 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002602
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511189516 CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 161.528,77 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-185 Funchal 161 528,77 20 594,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002603
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado
09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9240-018 São Vicente 231 231,88 29 482,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002604
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510980864 FARMACIA HONORATO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Farmácia Honorato, Lda verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-042 Funchal 115 265,04 14 696,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002605
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511235860

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

09-08-2018 01-01-2016 20-10-2017 9000-645 Funchal 261 314,21 36 490,66 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

.Esta sociedade cumpre com os requisitos legais necessários para aceder ao presente sistema de 

incentivos.Tem capital próprio positivo.A minimização dos custos fará com que os preços 

praticados seja uma vantagem concorrencial pois os preços praticados junto dos clientes não tem 

de ser aumentado.

09-08-2018 01-01-2017 31-12-2017 9000-236 Funchal 954 646,35 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002607
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 464 685,85 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002608
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511045450 VASCONCELOS & SAUL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 86.922,27 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e contabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-018 Funchal 77 306,97 9 856,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511214774

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações e gastos com pessoal. 09-08-2018 01-01-2016 18-01-2017 9020-406 Funchal 56 095,70 7 152,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511134681

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite a esta empresa estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para 

09-08-2018 01-01-2016 30-09-2017 9000-721 Funchal 124 699,00 26 498,55 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002612
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511210280 ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-055 Porto Santo 19 253,97 4 091,48 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511080204

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E 

PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sumária o foco da estratégia é a reorganização interna da empresa, na procura de um 

aumento das suas margens e dessa forma assegurar a sua sustentabilidade e cumprir 

rigorosamente os seus compromissos para com todas as entidades suas parceiras de negócio.

09-08-2018 01-01-2016 18-10-2017 9060-157 Funchal 348 060,17 49 598,58 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511053720

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-251 Funchal 186 619,96 25 957,14 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002616
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510035671 JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

09-08-2018 01-01-2016 18-10-2017 9200-110 Machico 355 508,76 48 814,08 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9135-401 Santa Cruz 101 903,51 16 881,36 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002618
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511115768

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sumária podemos acrescentar que a Administração se preocupa com o papel social que 

desempenha na interação com os seus colaboradores e as suas famílias, pelo que a sua equipa 

está motivada e cooperante na implementação da estratégia delineada pela gestão de topo.

09-08-2018 01-01-2016 18-10-2017 9060-157 Funchal 444 220,83 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002619
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508287340 PRÁTICOS SABORES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-039 Funchal 90 022,65 11 477,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002620
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na actual conjuntura económica, o contributo deste sistema de incentivos é determinante para a 

sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do nível de emprego. O seu 

recebimento permitirá  a manutenção dos 56 postos de trabalho, existentes à data da 

candidatura.

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-255 Funchal 510 116,39 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002621
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511044852 PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

09-08-2018 15-01-2016 17-01-2017 9020-064 Funchal 121 867,39 15 538,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511183100

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

09-08-2018 01-01-2016 31-10-2017 9135-000 Santa Cruz 18 853,85 2 403,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513419390

DESTINOS CONVERGENTES LOGÍSTICA 

& TRANSPORTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem impacto na empresa porque existe um plano de expanção de negócio, 

necessitando de um incremento na área da tecnologia
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-083 Funchal 92 864,99 11 840,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

313/738
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M1420-11-6076-FEDER-002624
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao 

serviço.O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos 

internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se 

refere aos recursos humanos, este pro

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9004-536 Funchal 457 403,15 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002625
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509853897 FIVE - RENT CAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

No que se refere aos recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação 

contínua dos colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no 

aumento de desempenho da organização.O nosso projeto, terá como objetivo principal, 

aumentar a competitividade da nossa empresa através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, 

encargos sociais dos colaboradores ao s

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-192 Funchal 170 763,95 21 772,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511280009 MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

18-10-2018 01-01-2016 30-09-2017 9060-291 Funchal 331 614,73 42 280,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002627
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511252153

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 73,1, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € 65.766,21. Subsídio de € 9.864,93.Critério A: ?IR= 0,04 que corresponde a 80 pontos 

e ?IF= 0,97 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x80+0,45x100=89; B = 50; C = 88; Mérito total 

do projeto: MP=0,30x80+0,40x50+0,30x88= 73,1 pontos

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9300-319
Câmara de 

Lobos
65 765,85 8 385,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511282958 FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-10-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-774 Funchal 201 617,83 25 706,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511276982

DECOREVE MADEIRA - MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-116 Funchal 54 822,82 6 989,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a atribuição do incentivo haverá uma compensação dos gastos suportados e essencialmente 

uma compensação pela redução das margens de venda resultante da redução de preços 

necessária para a manutenção das vendas e para competir com os preços praticados pelos 

hipermercados.O apoio vai permitir manter a estratégia de reposicionamento dos preços 

tornando a empresa mais competitiva.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-047 Funchal 194 142,03 24 753,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-060 Funchal 96 323,77 12 281,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002632
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-250 Funchal 449 579,74 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Vasconcelos e Abreu Lda. candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o 

objetivo de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e 

manter os seus postos de trabalho.

16-11-2018 01-01-2016 01-01-2017 9000-105 Funchal 346 643,37 44 197,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

16-11-2018 01-01-2016 30-09-2017 9000-082 Funchal 434 519,58 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

314/738
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M1420-11-6076-FEDER-002635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511005920 SILVA & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9135-380 Santa Cruz 342 857,82 43 714,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002636
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9135-354 Santa Cruz 182 595,91 23 280,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002637
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 144.929,81; Subsídio a atribuir de € 21.739,47; Critério A: ?IR= 0,01 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,43 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 PONTOS.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-233 Funchal 143 376,31 18 280,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002638
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511021607 CAPELO - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos com contribuições obrigatórias 

para a segurança social, às rendas de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica, 

aos custos com o consumo de água e aos custos com serviços de contabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-015 Funchal 31 249,93 3 984,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002639
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510831125

SMART CHOICE MADEIRA - 

AUDIOVISUAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-10-2018 01-01-2016 31-10-2017 9020-110 Funchal 370 951,06 47 296,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002882 SOMATERIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9125-132 Funchal 22 702,44 2 894,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002643
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto tem como objetivo compensar os custos adicionais das empresas inerentes à 

condição de Região Ultraperiférica, nomeadamente com os seus custos de funcionamento que 

estão influenciados pelos custos de contexto que uma região ultraperiférica sofre, quando 

comparada com empresas sedeadas em outras geografias, mais centrais.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9125-035 Santa Cruz 380 486,55 48 512,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002645
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510057187

MJ BROKERS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, custos com consumo de 

energia elétrica, renda das instalações e serviços de contabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-089 Funchal 22 949,86 2 926,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002646
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510143768 MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-100 Funchal 76 366,56 9 736,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048033

QUINTA DO ESTREITO - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como sumário, a empresa já demonstrou a sua capacidade em gerar resultados positivos, a partir 

de 2015, mantendo igual performance em 2016, o que confirma o sucesso das suas orientações 

estabelecidas no plano de negócios apresentado. Sendo o pessoal o ativo mais importante da 

empresa, é preocupação da Administração a sua formação e motivação contínua.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-157
Câmara de 

Lobos
446 163,54 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511057687 PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas, eletricidade e agua, com reflexos positivos na sua 

sustentabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 30-09-2017 9370-317 Calheta 125 782,90 16 037,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

315/738
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M1420-11-6076-FEDER-002649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513118837

MOON - TECIDOS E PAPEIS DE PAREDE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-019 Funchal 29 410,63 3 298,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509978940

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada, bem como, apostar na renovação de algum equipamento básico.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-043 Funchal 123 879,87 15 794,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002651
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023529 GVRAM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-152 Santa Cruz 237 261,82 30 250,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002652
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511222653

FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
09-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-018 Funchal 46 441,08 5 921,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034881

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa necessita deste apoio para melhorar a sua competitividade e implementar melhorias 

estruturais que permitam o desenvolvimento da sua estratégia no curto e médio prazo. 

Assegurando a criação de valor para todos os seus parceiros e para a RAM.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-157 Funchal 260 797,16 41 232,03 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-248 Funchal 234 380,03 29 883,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002655
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511260822

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-202 Santa Cruz 145 752,37 18 583,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002656
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

09-08-2018 01-01-2016 30-06-2018 9004-516 Funchal 212 411,51 27 082,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511263244

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA 

CALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto caracteriza-se pela sustentação duma estratégia já previamente delineada que permita 

ao beneficiário desenvolver da melhor forma possível a sua atividade. A maior parte dos postos 

de trabalho criados até agora são qualificados, nunca com habilitações inferiores ao 12º ano de 

escolaridade. em geral este incentivo irá ajudar ao pagamento atempado das despesas correntes, 

àgua, luz, etc.....

09-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9200-121 Machico 151 242,40 19 283,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511174020 IRMÃOS VIEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto tem o CAE:47111-Comércio a retalho em supermercados.Os valores projetados com o 

apoio do incentivo, permite ao beneficiário manter os postos de trabalho e melhorar a liquidez da 

tesouraria,melhorar as suas vantagens competitivas, com redução de custos,aumento da 

produtividade.Contempla adaptações de caráter comercial,organizacional e ambiental com 

redução de consumos e custos de energia.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9200-040 Machico 24 744,75 3 680,78 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513237674 SUSHI À SUA PORTA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

09-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-390 Funchal 39 013,91 4 974,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 658.4428,37; Subsídio a atribuir de € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 1,61 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 PONTOS.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-174 Funchal 613 334,22 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073100

MICROMADE - COMPUTADORES, 

FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 76,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 108.567,84; Subsídio a atribuir de € 16.285,18; Critério A: ?IR= 0,15 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 1,06 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x50+0,30x88=76,4 PONTOS.

29-08-2018 01-01-2016 20-11-2017 9050-019 Funchal 108 567,84 13 842,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-603 Funchal 145 900,69 18 602,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002663
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510521282

I-MADE II - CONSTRUÇÃO E 

REABILITAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.Irá haver a criação de dois postos de trabalho, tendo os 

trabalhadores mais de 35 anos (não jovens).

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-041 Funchal 39 451,41 7 042,07 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511013892 M.I. NUNES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-046 Funchal 121 981,66 15 552,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002665
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510823319 MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9004-533 Funchal 145 731,17 18 580,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002666
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510531806 CARLOS NÓBREGA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-129 Santa Cruz 43 334,85 5 525,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002667
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511052170 RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem de forma sumária o objetivo de reduzir a insularidade, proporcionando 

condições às empresas para resolverem os seus problemas estruturais, de forma a encontrarem 

soluções de sustentabilidade e dessa forma desenvolverem a sua atividade num ambiente de 

tranquilidade e segurança.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-157 Funchal 268 104,12 41 019,93 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002668
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510271359

VERDEVERTENTE PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS 

ORNAMENTAIS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2016.Irá haver a criação de um posto de trabalho, tendo o trabalhador 

menos de 35 anos (jovem).

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9100-249 Santa Cruz 28 544,84 7 278,93 FEDER 25,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002669
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510749461 FIGUEIRA & MALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 76,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 70.484,94; Subsídio a atribuir de € 10.572,75; Critério A: ?IR= 0,06 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 1,27 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x50+0,30x88= 76,4 

PONTOS.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-095
Câmara de 

Lobos
59 979,80 6 500,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089210 SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-110 Funchal 197 281,73 25 153,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002671
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510910203 CAPRICHOSA AVENTURA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9100-166 Santa Cruz 60 954,36 7 771,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002672
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511042647 FARMACIA CAMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-027 Funchal 213 557,55 27 228,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 18-10-2018 01-01-2016 28-02-2019 9300-145
Câmara de 

Lobos
140 444,44 17 906,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002675
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511271840

FERREIRA & SOUSA - GESTÃO DE 

CONDOMÍNIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 107.924,11 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-419 Santa Cruz 107 810,82 13 745,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-156 Funchal 71 704,69 9 142,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002677
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511050844 ORNELAS & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 A aposta na diversificação dos serviços é uma prioridade para o crescimento do negócio e a 

atribuição do incentivo vem viabilizar esta evolução na medida em que permite compensar parte 

dos custos fixos suportados.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-073 Funchal 98 618,81 12 573,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002678
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511231598 BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-156 Funchal 118 642,31 13 236,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002679
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 82,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € € 463.212,28; Subsídio a atribuir de € € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,01 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,13 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 PONTOS.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-087 Funchal 452 458,90 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
16-11-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-024 Funchal 95 866,08 12 222,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002682
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511220499 GARCIA & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

09-08-2018 01-01-2016 16-02-2017 9300-081 Santa Cruz 50 023,88 6 378,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002683
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-198 Funchal 41 274,00 5 262,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002684
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511204353

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2016.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-000 Funchal 60 062,05 7 657,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002685
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-10-2018 01-01-2016 30-09-2017 9360-500 Funchal 153 790,77 19 608,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002686
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Diálogo Notável, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-10-2018 01-01-2016 31-08-2017 9020-154 Funchal 526 971,84 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002687
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511230664 ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9020-105 Funchal 40 071,21 5 109,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510864139 PALADARBÓNUS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9020-087 Funchal 30 618,51 3 903,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002689
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9325-087

Câmara de 

Lobos
211 397,45 26 953,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002690
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511066562 CERVEJOLANDIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-472 Funchal 407 781,79 51 992,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM ESTE APOIO A FUNDO PERDIDO A EMPRESA VAI PODER MANTER OS POSTOS DE TRABALHO 

E PAGAR TODOS OS IMPOSTOS A ELES RESPEITANTES.
16-11-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-000 Funchal 100 959,85 12 872,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-100 Funchal 186 326,73 23 756,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511199228

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

20-12-2018 01-01-2016 31-10-2017 9200-087 Machico 58 043,47 7 059,08 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002694
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508086728

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9240-209 São Vicente 53 029,23 6 761,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511042884 CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 62,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 73.378,68; Subsídio a atribuir de € 11.006,80; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,11 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; 

Critério B = 50; Critério C = 68. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x68=62,2 

PONTOS.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9300-079
Câmara de 

Lobos
71 778,94 9 151,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511175604 FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.Irá haver a criação de dois postos de trabalho, tendo os 

trabalhadores menos de 35 anos (jovens).

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9350-208 Calheta 70 973,74 12 065,53 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002698
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511030452

ARIMADEIRA-EXTRACÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE AREIAS DA 

MADEIRA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-174 Funchal 20 082,54 1 886,41 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002699
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511047150 GOMES & CAIRES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da região
24-05-2019 01-01-2016 01-02-2017 9200-102 Machico 76 350,57 9 734,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002702
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511023715

POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa. 20-12-2018 01-01-2016 27-10-2017 9000-198 Funchal 162 273,06 20 689,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002703
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511110456

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM 

CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, contabilidade e 

transportes referentes ao ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9360-306 Ponta do Sol 72 118,49 9 195,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511274130 SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 20-12-2018 01-01-2016 06-02-2017 9000-221 Funchal 21 025,68 2 680,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002706
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511030541 MARIA JOSE RODRIGUES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio a fundo perdido a empresa vai mantendo a sua atividade e também os seus 

postos de trabalho.
18-10-2018 01-01-2016 06-02-2017 9050-227 Funchal 70 422,50 8 978,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002707
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9020-114 Ponta do Sol 67 341,63 12 182,91 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511285450 CGLOWCOSMETICS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9050-067 Funchal 28 419,86 3 623,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513401458 SOMAR GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-168 Funchal 48 731,47 6 213,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509683819

IPSI - LIMPEZA E JARDINAGEM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

16-11-2018 01-01-2016 31-07-2017 9000-064 Funchal 293 317,04 37 397,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511107790

MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

29-08-2018 01-01-2016 30-04-2017 9135-060 Santa Cruz 73 135,09 9 324,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511095511

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 

DECORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 321.016,68; Subsídio a atribuir de € 48.152,51; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,28 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO 

FORTE.Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do 

Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x8

29-08-2018 01-01-2016 30-05-2017 9300-023
Câmara de 

Lobos
280 130,08 35 716,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002713
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511268459 TOUAREG - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a insularidade e a orografia da RAM, são dois factores geradores de custos acrescidos à 

nossa empresa e ao sector da construção na sua globalidade.Atendendo a que os factores da 

insularidade e orografia geram custos significativos para o sector da construção na RAM, este 

projecto assenta na perfeição na nossa empresa, pois vai permitir uma comparticipação para 

minorar estes custos.

29-08-2018 01-01-2016 20-03-2017 9000-168 Funchal 80 780,46 10 299,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002714
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 161.637,73 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia eléctrica e contabilidade.
09-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9325-005 Funchal 161 157,99 20 547,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002715
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social referentes ao ano de 

2016.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9360-300 Ponta do Sol 441 916,68 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-222 Funchal 538 924,12 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165560

RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 76,4 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 57.178,97; Subsídio a atribuir de € 8.576,85; Critério A: ?IR= 0,10 que corresponde a 

100 pontos e ?IF= 0,10 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO FORTE.Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x50+0,30x88= 7

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-028 Funchal 54 669,48 6 970,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002718
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a DOCE CONVITE – PASTELARIA UNIPESSOAL , Lda  verá 

melhoradas  as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-015 Funchal 358 450,02 45 702,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002719
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 19122,30 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água e custos com a elaboração do projecto de 

candidatura).

09-08-2018 01-01-2016 31-08-2018 9300-113
Câmara de 

Lobos
125 683,92 16 024,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obter ajuda para efeitos de manutenção dos postos de trabalho. 29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9200-110 Machico 1 018 433,73 55 250,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

321/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-002721
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 181860155

CARLA MARIA GOMES VALENTE 

AGANTE

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9125-162 Santa Cruz 48 748,75 6 215,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002722
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510522149 REGULAMÉTRICA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vai ajudar-nos a compensar os custos indispensáveis à manutenção dos postos de 

trabalho.
18-10-2018 01-01-2016 19-04-2017 9300-165

Câmara de 

Lobos
80 994,34 10 326,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511061188

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS 

AUTOMOVEIS PEÇAS E ACESSORIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-071 Funchal 48 647,15 6 202,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-222 Funchal 611 826,49 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511273053

ARQG3 - ARQUITECTURA E DESIGN, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta conjuntura de escassez de liquidez, o presente projeto, visa garantir fundos que permitam à 

empresa reforçar a sua tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom 

funcionamento da empresa. O impacto deste incentivo permite um desafogo dos 

constrangimentos da tesouraria o que permite o cumprindo atempadamente com as suas 

responsabilidades aos stakeholders.

29-08-2018 01-01-2016 10-03-2017 9000-044 Funchal 15 857,76 2 021,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002726
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-083 Machico 234 126,86 29 851,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002727
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511063032 REBOQUES AVELINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-132 Santa Cruz 237 361,75 30 263,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002728
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511036388

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na actual conjuntura económica internacional, o contributo deste sistema de incentivos é 

determinante para a sustentabilidade da empresa e consequente manutenção do nível de 

emprego. O seu recebimento, permitirá à empresa, manter os 37 postos de trabalho, existentes à 

data da candidatura.

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-414 Funchal 448 979,97 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002729
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511077378

TOMAPASTA - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9135-414 Santa Cruz 30 252,55 3 857,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002730
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509469418

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-411 Calheta 92 926,12 11 848,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002731
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9125-132 Funchal 572 176,80 53 887,10 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

322/738
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M1420-11-6076-FEDER-002732
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511016506 LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 31.645,82 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-051 Funchal 31 433,75 4 007,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002733
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502808071

SIBAFIL-SOCIEDADE DE EMPREITADAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9350-104 Ribeira Brava 219 959,10 25 697,51 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002735
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511056869 SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-300 Ponta do Sol 112 564,47 14 783,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002736
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511215738

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como se pode verificar pela analise das projecções financeiras, o incentivo a esta candidatura 

permitirá o financimanemto das medidas conducentes a implementação das diversas acções de 

marketing que permitirão melhorar a ocupação do Palheiro Village, bem como das acções de 

formação profissional continua, tendo como objectivo a permanente melhoria da eficiência e da 

qualidade dos serviços.

29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9060-177 Funchal 384 055,63 48 967,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002737
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509791735

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
29-08-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-042 Funchal 43 061,64 5 490,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002738
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9270-093 Porto Moniz 320 732,11 40 893,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002739
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511218370 EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9004-538 Funchal 72 801,51 9 282,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011695 MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira 

Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2018 9000-042 Funchal 128 661,42 16 404,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002741
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511055013

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O APOIO AS DESPESAS CORRENTES DA EMPRESA DE MODO A CONSEGUIR ULTRAPASSAR AS 

DIFICULDADES ULTRAPERIFÉRICAS DA REGIÃO QUE AS PEQUENAS EMPRESAS ATRAVESSEM DE 

MODO A ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SEUS POSTOS DE TRABALHO

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-130 Funchal 100 977,30 12 874,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002742
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511053096

ECGPLAN-ENGENHARIA,GESTÃO E 

PLANEAMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-116 Funchal 245 090,91 31 249,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002743
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509842461 CALHEIROS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 29-08-2018 01-01-2016 28-02-2017 9400-174 Porto Santo 49 651,87 10 551,02 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002744
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511281595 SOCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

29-08-2018 01-01-2016 10-02-2017 9360-347 Ponta do Sol 37 154,30 4 737,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002745
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511123680

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de reforço e 

revitalização empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a estruturaeconómico e 

financeira desta empresa.

29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-075 Funchal 308 326,38 39 311,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002746
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-015 Funchal 503 441,15 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Apoio a fundo perdido ajuda-nos a compensar os custos indispensáveis ao desenvolvimento 

da nossa atividade.
16-11-2018 01-01-2016 01-02-2017 9050-440 Funchal 140 079,25 17 860,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002748
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-08-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-059 Funchal 35 729,84 4 555,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002749
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511222971 CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 29-08-2018 01-01-2016 09-06-2017 9000-100 Funchal 31 205,68 3 978,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002750
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510600271

TECOFI - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

29-08-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-021 Funchal 52 727,15 6 722,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-029 Funchal 49 934,33 6 366,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002753
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509353347

FÁTIMA GOUVEIA - TERAPIAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 2025,11 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água, as rendas e custos com a elaboração do 

projeto de candidatura).

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-021 Funchal 7 505,35 956,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 30-09-2017 9020-114 Funchal 500 430,30 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511268181 CAEGO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estabilidade financeira e o reforço dos Capitais Próprios da empresa, reforçados pela candidatura 

a este projeto, permitem que sejam mantidos os postos de trabalho.
16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-343 Funchal 9 558,37 1 218,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002756
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atualmente vive-se uma nova conjuntura favorável ao turismo regional, com efeitos positivos ao 

nível da ocupação do hotel. O recebimento do incentivo vem atenuar os efeitos da crise dos 

últimos anos o que, conjugado com o crescimento do volume de negócios , permitirá  reforçar a  

situação económica e financeira da empresa. 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 825 256,06 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 02-12-2017 9000-720 Funchal 140 762,69 17 947,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511009232 SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atuação empresarial tem vindo a ser forçada a maior rigor na gestão e na procura de 

oportunidades de negócio o que tem valido, em certa medida, pelo aproveitamento de condições 

especificas e pelo aumento do envolvimento profissional na procura de soluções.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 896 586,48 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002759
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9300-046
Câmara de 

Lobos
239 563,14 30 544,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002760
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 180441337

MANUEL HONORIO FERREIRA DE 

SOUSA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-019 Funchal 108 838,26 13 876,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511255152

CESTA DAS FRUTAS - COMÉRCIO DE 

FRUTAS E LEGUMES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 71 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 49.164,63. Subsídio de € 7.374,70.Critério A: ?IR= 0,20 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 

0,64 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 50; C = 70; Mérito 

total do projeto: MP=0,30x100+0,40x50+0,30x70= 71 pontos

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9300-116
Câmara de 

Lobos
46 419,70 5 918,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002763
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511252595

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E 

ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da região autónoma da 

madeira tem sido determinante para o reforço da competitividade da empresa, num contexto de 

contração da economia regional e nacional. O projeto visa, essencialmente, aumentar a 

competitividade da empresa e esbater as dificuldades permanentes e estruturais da mesma, 

potenciando uma maior eficiência do negócio

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-042 Funchal 47 758,61 6 089,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511285876 GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa, essencialmente, aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que 

desenvolve, por via do apoio aos custos de funcionamento que incorre e ainda contribuir para a 

manutenção e criação de postos de trabalho.

24-05-2019 01-01-2016 29-09-2017 9000-192 Funchal 390 244,77 49 756,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002765
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações, Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-260 Funchal 17 385,52 2 216,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002766
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508981689

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-382 Santa Cruz 122 198,52 15 580,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002767
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa, essencialmente, aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que 

desenvolve, por via do apoio aos custos de funcionamento que incorre e ainda contribuir para a 

manutenção e criação de postos de trabalho.

20-12-2018 01-01-2016 19-01-2017 9000-208 Funchal 20 629,40 2 630,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002768
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

16-11-2018 01-01-2016 30-09-2017 9060-382 Santa Cruz 516 291,61 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002769
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511193181 ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa em minimizar os custos da 

ultraperiferia.
20-12-2018 01-01-2016 20-01-2017 9325-000

Câmara de 

Lobos
71 285,20 9 088,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511029217

DRULOFER - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-042 Santa Cruz 228 728,70 29 162,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002771
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9060-129 Funchal 117 541,95 14 986,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002772
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508360382 ACERTOTAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-072 Funchal 20 386,45 2 599,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002773
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014465

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-174 Funchal 87 234,83 11 122,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002775
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511063598 NASCIMENTO & NASCIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer financeiros assim 

como manter os postos de trabalho 
20-12-2018 01-01-2016 08-02-2017 9350-000 Ribeira Brava 151 713,69 19 343,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-000 Funchal 66 417,72 8 468,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002778
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa. 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 111 403,65 14 203,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002779
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-077 Machico 113 480,99 14 468,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511152817

PROMERCH - PROMOÇÃO E 

MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

16-11-2018 01-01-2016 16-10-2017 9000-127 Funchal 111 818,15 14 256,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511253427

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
18-10-2018 01-01-2016 28-02-2017 9350-146 Ribeira Brava 53 457,20 6 815,80 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511006829

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A concretização deste projeto induzirá na DUPLIPELAGO, Lda um reforço das suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

18-10-2018 01-01-2016 31-03-2017 9000-046 Funchal 103 919,04 13 249,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002783
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511276958

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos de funcionamento, tais como gastos com remunerações, rendas de instalação, eletricidade 

e agua, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-720 Funchal 112 956,57 14 401,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002784
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513571477 PUBLINSULAR II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-012 Funchal 67 564,62 8 614,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9230-082 Santana 802 799,96 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002787
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 30-10-2017 9370-237 Calheta 292 633,90 37 310,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-400 Funchal 204 743,65 22 189,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002789
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508157803 MARVERONA II - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-151 Santa Cruz 86 670,76 11 050,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511019351 FIGUEIRA & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-218 Ponta do Sol 9 424,56 1 201,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 1.630.035,28; Subsídio de € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,01 que corresponde a 50 

pontos e ?IF= 0,06 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x80=63,5; Critério B = 

50; Critério C = 100. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x63,5+0,40x50+0,30x100= 69,1 PONTOS.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-155 Funchal 702 883,12 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

20-12-2018 01-01-2016 20-10-2017 9060-105 Funchal 230 682,51 29 412,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002794
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-330 Funchal 111 028,66 14 156,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002795
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 42035,22 Euros que resulta da aplicação de 15% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa Auxiliar (custos salariais, contribuições para a 

segurança social, despesas com a eletricidade, a água, a renda e custos com a elaboração do 

projecto de candidatura).

18-10-2018 01-01-2016 14-11-2018 9270-053 Porto Moniz 279 216,38 35 600,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002796
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 564.526,59; Subsídio a atribuir de € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,01 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,47 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 pontos

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-706 Funchal 563 516,40 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com as condições de acesso 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9020-154 Funchal 231 395,67 29 502,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002798
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511054548

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

18-10-2018 01-01-2016 25-05-2017 9125-103 Funchal 160 912,71 20 516,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510125654

AUTO PRECISÃO - REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 74.671,06 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-249 Santa Cruz 64 673,81 8 245,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002801
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014384 ESCORCIO & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-127 Funchal 79 425,47 10 126,75 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511199066 PADARIA ESPIGÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da região
20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9200-225 Machico 41 572,91 5 300,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002804
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A estratégia da empresa para os próximos dois anos, período que se prevê uma ligeira melhoria 

da evolução económica é melhorar a eficiência interna através a revisão/alteração/atualização 

dos diversos processos e procedimentos internos que visem a melhoria da qualidade global da 

empresa, nomeadamente com uma aposta na redução de gastos e consumos não diretamente 

ligados à operacionalização da empr

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9240-046 São Vicente 49 225,22 6 276,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513197729 LOVELY FORMULA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa 

dado que permite esbater em cerca de 15% os custos de funcionamento de períodos anteriores, 

melhorando a situação económica finance

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-162 Funchal 28 531,19 3 637,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002806
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Farramonumental candidata-se ao Sistema de Incentivo Funcionamento 2020, com o objetivo 

de fazer face aos seus compromissos com os fornecedores (de forma atempada) e manter os seus 

postos de trabalho.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 273 182,92 34 830,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002807
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510298281

AMANHECER COM LETRAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho, 

possibilitando ainda no futuro poder vir a incrementar esse número, dentro do tecido económico 

da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de 

investimento em áreas funcionais e organizacion

20-12-2018 01-01-2016 24-10-2017 9325-120
Câmara de 

Lobos
22 000,79 2 805,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 94 226,39 12 013,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-020
Câmara de 

Lobos
99 739,71 12 716,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509938248

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-116 Funchal 81 825,25 10 432,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002811
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511153490 AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
18-10-2018 01-01-2016 28-02-2017 9325-000

Câmara de 

Lobos
72 234,60 9 209,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002812
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 911004777

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 

DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para o apoio e reforço financeiro da empresa, 

de modo a que esta sustentabilidade sirva de incremento para o normal desenvolvimento da 

atividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 39 463,63 5 031,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002813
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513661913

GOUVEIA VIEIRA ANDRADE, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contabilidade referentes ao ano de 2016. 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-561 Ponta do Sol 11 400,00 1 453,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511038798

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do presente incentivo, constitui também, um importante instrumento de reforço e 

revitalização empresarial, uma vez que vem declaradamente fortalecer a estruturaeconómico e 

financeira desta empresa.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-075 Funchal 136 827,10 17 445,46 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511191731 NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 33 205,60 4 233,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002817
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511061676

TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-054 Santa Cruz 68 013,32 8 671,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508326800 CORES SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira das 

Cores Salteadas Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

18-10-2018 01-01-2016 30-12-2016 9020-119 Funchal 47 246,64 6 023,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002820
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511028920 GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-024 Funchal 241 615,16 30 805,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002821
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 30-01-2017 9020-415 Funchal 168 561,18 21 491,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002822
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511229682

ON 7 - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-142 Santa Cruz 152 843,34 17 322,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002823
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511264011

ABC - ARTESANATO E BIJUTARIA 

CALHETA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9370-146 Calheta 28 960,24 3 692,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao 

serviço.O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos 

internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. 

18-10-2018 01-01-2016 16-01-2017 9125-036 Santa Cruz 126 372,13 16 112,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510285120

MADE IN MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS REGIONAIS DA MADEIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

16-11-2018 01-01-2016 28-12-2017 9000-021 Funchal 40 769,22 5 198,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002826
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

16-11-2018 01-01-2016 30-09-2017 9060-051 Funchal 136 626,67 17 419,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511024754 ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-024 Funchal 334 283,75 42 621,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513360689 BRAGA & AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9400-174 Porto Santo 16 542,12 3 515,20 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-135 Calheta 77 734,97 9 911,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510405487

NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de  10.618,12  € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-323 Funchal 70 717,25 10 819,74 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-10-2018 01-01-2016 31-03-2017 9200-047 Funchal 38 901,90 26 453,29 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002833
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510668470

BCOPI - EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-163 Funchal 24 007,55 3 060,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002835
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511006985

FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo destina-se a contribuir/viabilizar para o reposicionamento necessário relativo do 

hotel Florasol, relativamente a:• produto: adequação e modernização de unidades de alojamento 

com investimento em mobiliário e equipamento de forma a ir de encontro às atuais expetativas 

dos clientes.Desta forma pensamos conseguir manter ao longo deste ajuste/adaptação todos os 

postos de trabalho.

18-10-2018 01-01-2016 20-07-2017 9000-100 Funchal 456 231,22 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira PMR, 

Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de trabalhos já 

criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes não 

aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

18-10-2018 01-01-2016 31-05-2017 9200-073 Machico 130 660,49 16 659,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002837
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511123051

DORILIMPA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 

DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Dorilimpa, prestando serviços que permitem ganhos de eficiência a importantes empresas 

hoteleiras e de restauração, é de relevante importância com a sua atividade para que estas 

melhorem os seus índices de eficiência e produtividade, tornando-as mais competitivas. Este 

apoio, ao ter um impacto na redução de cerca de 5,5% na estrutura de custos da Dorilimpa, 

contribuirá para tal.

18-10-2018 01-01-2016 13-09-2017 9000-127 Funchal 455 793,31 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002838
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511006330

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 

CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9325-086
Câmara de 

Lobos
632 468,40 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509354602

PAULO FARIA MACEDO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

18-10-2018 01-01-2016 23-10-2017 9000-255 Funchal 54 899,86 6 999,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002840
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511030126

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 25-02-2017 9270-032 Porto Moniz 166 982,27 21 290,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002841
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-250 Calheta 336 618,14 55 250,00 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511231652

O CANTO DOS REGUILAS - CRECHE E 

JARDIM DE INFÂNCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

18-10-2018 01-01-2016 23-10-2017 9000-705 Funchal 103 797,42 13 234,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002843
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-174 Funchal 148 861,59 18 979,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002844
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510007740

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 115.469,08 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-116 Funchal 114 012,88 14 536,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002845
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

fazer face aos sobrecustos 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-073 Funchal 286 342,04 36 508,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002846
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 25-02-2017 9240-209 São Vicente 122 469,70 15 614,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002847
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-116 Funchal 61 381,91 7 826,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002848
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9000-024 Funchal 439 868,80 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002849
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-03-2017 9200-047 Calheta 74 534,20 50 683,26 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-024 Funchal 29 117,72 3 712,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo é de grande importância nesta fase de desenvolvimento do negócio da empresa na 

medida em que apoia a recuperação da autonomia financeira e da rentabilidade e cria as 

condições de liquidez necessárias para dar resposta ao crescimento do mercado.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-027 Funchal 453 013,45 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509029523 BUILDPROGRESS - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 29-03-2017 9000-018 Funchal 14 000,00 3 570,00 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002853
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510088791 NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020. 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-192 Funchal 58 057,34 8 882,77 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002854
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O comercio de produtos farmacêuticos foi afetado pelas novas políticas para o preço dos 

medicamentos dos últimos anos.O incentivo vai permitir minimizar os efeitos negativos dos 

fatores externos, reduzindo o peso dos gastos operacionais suportados com o desenvolvimento 

da atividade.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9370-000 Calheta 88 288,86 11 256,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510822509

LÓGICACORDO COMÉRCIO POR 

GROSSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

24-05-2019 01-01-2016 06-07-2017 9050-070 Funchal 22 581,60 2 879,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002856
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511143869

J. C. CÂMARA - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

18-10-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-208 Funchal 39 498,77 5 036,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002858
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510665276

AEXPLICA - CENTRO DE 

APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9060-129 Funchal 39 526,28 5 039,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089597

LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 24-05-2019 01-01-2016 23-10-2017 9400-196 Porto Santo 72 207,79 15 344,16 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002860
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508056365 NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos seus recursos humanos 

(formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

dos suas obrigações.

18-10-2018 01-01-2016 01-08-2017 9000-066 Funchal 88 212,26 11 247,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002861
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511285647 METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 18-10-2018 01-01-2016 31-10-2017 9300-422
Câmara de 

Lobos
242 417,70 30 908,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002862
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511013094

GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-060 Funchal 454 572,19 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002863
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-127 Funchal 467 764,67 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002864
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-237 Santa Cruz 437 934,02 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002866
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096402

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço da sustentabilidade 16-11-2018 01-01-2016 31-07-2017 9000-064 Funchal 199 795,10 25 473,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035896

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 3.168.036,10; Subsídio a atribuir de € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,02 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,21 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88 = 68,2 PONTOS.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9325-050 Funchal 608 006,90 55 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511061668 ALVES & ALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
16-11-2018 01-01-2016 30-04-2017 9200-032 Machico 93 955,12 11 979,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002869
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510614310 SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-291 Funchal 110 402,06 14 076,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508187265

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com a 

perspectiva de investimento em equipamentos para as duas lojas que dispõe neste momento, em 

virtude das alterações concorrênciais que estão a decorrer neste momento no aeroporto da 

madeira.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-059 Santa Cruz 149 236,69 19 027,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002871
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513220909 MEGA DRINKS - DISTRIBUIÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-067 Santa Cruz 159 758,05 20 369,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511188455

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9300-091
Câmara de 

Lobos
240 177,98 30 622,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-158 Santa Cruz 311 011,92 55 250,00 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002874
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508616514 PALCO DA MEMÓRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora Palco da Memória, Lda  verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9060-051 Funchal 169 884,82 21 660,32 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002875
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511159080

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E 

ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9050-020 Funchal 41 597,73 5 303,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002876
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511018452 DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente incentivo revela-se de enorme importância para garantir a viabilidade da empresa, a 

curto prazo, onde todo o tecido empresarial Regional se vê ameaçado pelos handicaps que as 

regiões ultraperiféricas são alvo, bem como de toda a conjuntura económica actual.

18-10-2018 01-01-2016 30-09-2017 9020-083 Santa Cruz 298 117,93 38 010,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002877
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9385-120 Calheta 60 560,76 7 721,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510455840

NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONA

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-162 Santa Cruz 31 308,82 3 991,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510655017 REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-056 Funchal 33 630,75 4 287,92 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002881
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511130635

VICENTE VIEIRA - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
18-10-2018 01-01-2016 30-11-2018 9000-749 Funchal 484 141,29 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510388760

FREITAS & CORREIA - ASSISTÊNCIA E 

MANUTENÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-001 Funchal 40 264,88 5 133,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002883
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513013881 ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo 

em conta o abrandamento económico verificado.

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-088 Santa Cruz 54 686,06 6 972,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002884
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510495044

ILHA DOS NÚMEROS - CONTABILIDADE 

E ASSESSORIA FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020. 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-089 Machico 15 948,83 2 033,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002886
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de trabalho. 16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-059 Funchal 139 186,09 17 746,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002887
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-100 Funchal 302 435,58 38 560,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002891
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509033113 TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-047 Funchal 32 942,16 4 200,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 121 876,51 15 539,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002893
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-127 Funchal 255 351,00 32 557,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 20-01-2017 9000-127 Funchal 168 328,61 21 461,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-127 Funchal 258 771,89 32 993,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002896
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511145144

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE 

COSMÉTICA E APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-248 Funchal 44 265,93 5 643,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002897
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000685

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social), qualificação dos seus 

recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O 

impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrig

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-050 Funchal 377 486,18 48 129,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002898
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511225636

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE 

SOUSA & FILHOS - INVESTIMENTOS E 

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-024 Funchal 412 475,32 52 590,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002899
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511274190

PLANO I9 - SOLUÇÕES GLOBAIS 

LOGÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-330 Funchal 105 501,56 13 451,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002900
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a SICAPREP verá reforçada a sua capacidade 

financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de resposta nas suas obrigações.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-169 Santa Cruz 381 910,26 48 693,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002901
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 142172944

MARIA TERESA GONÇALVES DE 

ANDRADE SPINOLA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, compensando os 

gastos com remunerações, rendas e eletricidade, com reflexos positivos na sua sustentabilidade.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-267 Funchal 69 202,43 8 823,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 210053640 RICARDO JOÃO ABREU MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

manutenção dos postos de trabalho. 24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-021 Funchal 22 083,98 2 815,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509542581

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-019 Funchal 81 230,05 10 356,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002904
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para a empresa, pois o mesmo será utilizado 

para a melhoria das condições de trabalho e organizacionais. Este incentivo também será 

preponderante no apoio à sustentabilidade financeira da empresa, visto que haverá uma 

recuperação de parte dos gastos incorridos no último exercício

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9125-031 Santa Cruz 99 384,76 12 671,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9125-067 Santa Cruz 57 510,95 7 332,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511113749 ATLANTE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 54 299,13 6 923,14 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002907
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096712

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO 

DE PEDRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9020-114 Funchal 92 090,38 11 741,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002908
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511235020

M.A.S.F. - DECORAÇÃO E FOTOGRAFIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Num empresa inserida num mercado pequeno e ultraperiférico, qualquer apoio para o 

esbatimento das dificuldades inerentes a esta condição, são por de mais bem aceites. A 

manutenção dos postos de trabalho e/ou criação devem e serão ser a âncora destas candidaturas

24-05-2019 01-01-2016 30-04-2017 9350-131 Ribeira Brava 68 188,39 8 694,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsidio a concorrer será calculado através de parte dos custos de funcionamento da empresa 

do ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9370-249 Calheta 131 352,19 55 250,00 FEDER 42,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002910
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa encontra-se na fase de final do seu período de investimento, prevendo 

que os seus objetivos de inversão do período de rendibilidade  negativas seja atingido e dessa 

forma passar para uma fase de maior sustentabilidade. Assim este apoio teve neste período um 

papel importante na consolidação financeira da empresa.

24-05-2019 01-10-2016 25-10-2017 9000-163 Funchal 867 468,19 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer. 

18-10-2018 01-01-2016 01-01-2017 9000-024 Funchal 119 273,34 15 207,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002913
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-100 Funchal 276 353,51 35 235,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510209556 MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

18-10-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-071 Funchal 48 502,37 6 184,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002915
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511005890

SOCIEDADE DOS ENGENHOS DA 

CALHETA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9370-135 Calheta 216 338,21 27 583,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-393 Funchal 207 205,49 26 418,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002919
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511281811 CORPO MEU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-044 Funchal 36 281,47 4 625,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509092071

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9125-131 Funchal 67 413,78 8 595,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002921
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509565131

JOÃO RODRIGUES & NÉLSON FERREIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira João 

Rodrigues e Nelson Ferreira, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção 

dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo 

com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a 

nível global. 

24-05-2019 01-01-2016 31-10-2017 9000-133 Santa Cruz 35 104,23 3 754,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508416183 PRÁTICAS INOVADORAS-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9350-050 Ribeira Brava 41 087,66 6 984,90 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510592228 ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-023 Funchal 50 991,86 9 752,20 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509704581 MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9350-105 Ribeira Brava 142 094,64 18 117,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002926
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

16-11-2018 01-01-2016 20-10-2017 9100-020 Santa Cruz 75 332,06 8 404,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002927
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511247770 ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade desta empresa, será essencialmente ao nível dos 

custos operacionais suportados para prestação dos serviços que fornece ao cliente. Assim, este 

projeto visa possibilitar a inovação e renovação quer dos recursos técnicos como tecnológicos, 

permitindo assim um aumento da qualidade do serviço prestado, não só ao cliente mas também 

aos recursos humanos empresa

16-11-2018 01-01-2016 27-10-2017 9125-127 Santa Cruz 681 226,69 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511071930

F. P. S. - FERRAGENS PORTO SANTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 24-05-2019 01-01-2016 31-08-2017 9400-179 Porto Santo 63 805,35 13 558,64 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002929
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9200-078 Machico 261 652,13 37 067,38 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002932
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 67.961,09 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica.
16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 67 961,09 8 665,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002933
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511241607 PESTANA & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio irá contribuir para uma melhor gestão de tesouraria da empresa. 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9325-166
Câmara de 

Lobos
145 871,19 18 598,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002934
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511197888

MATERATLÂNTICO - MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-001 Funchal 45 620,03 5 816,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002935
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509440347 BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9000-706 Santa Cruz 55 614,95 7 090,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002936
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089279

VASCOCAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo Funcionamento 2020 com importância significativa no minimizar os custos da ultra 

periferia.
24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9000-606 Funchal 28 198,56 3 595,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002938
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511034490 ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-114 Funchal 139 539,58 17 791,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002939
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 512030049

REFUGIO ATLANTICO EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA E TURISTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9370-612 Calheta 665 086,17 55 250,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002940
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511031181

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-647 Funchal 34 497,60 4 398,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002941
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509796664 DESTINO EXCITANTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-412 Machico 78 410,20 11 996,77 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002943
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511017316 AUTO FERRAZ - AUTOMOVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
16-11-2018 01-01-2016 31-10-2017 9060-009 Funchal 265 853,07 33 896,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513466355

PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

16-11-2018 01-01-2016 05-05-2017 9064-505 Funchal 153 661,44 19 591,84 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002945
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000715 J.A. TEIXEIRA & COMPANHIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa J.A. TEIXEIRA & COMPANHIA, S.A., está a candidatar-se pela primeira vez ao 

Funcionamento 2020.
16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-067 Funchal 98 005,70 12 495,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002947
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

16-11-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-292 Funchal 24 341,40 3 103,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2017 9200-000 Machico 312 708,29 39 870,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 20-12-2018 01-01-2016 01-02-2017 9000-085 Funchal 50 518,35 6 441,09 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513435069

APAVEPA - APARTAMENTOS AVENUE 

PARK, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2016.
18-10-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-046 Funchal 31 765,21 3 884,72 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002953
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511095406

MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZTUR – Hotelaria e Turismo, Lda verá reforçadas as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições 

de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições  e requisitos de acesso a este Programa.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9270-156 Porto Moniz 41 825,71 5 332,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002954
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende aumentos os seus efetivos criando também melhores condições para os 

actuais
16-11-2018 01-01-2016 28-02-2017 9050-027 Funchal 62 082,15 7 915,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511163134

ACNG - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 

PARA NEGÓCIOS E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 16-11-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-267 Funchal 56 571,98 7 212,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 24-05-2019 01-12-2016 31-12-2017 9000-250 Funchal 153 946,43 19 628,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002961
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 505062615

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, 

SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Proporcionar a retoma da atividade economica na Região Autonoma da Madeira, que felizmente 

já dá sinais de crescimento.
16-11-2018 01-01-2016 17-04-2017 1050-165 Funchal 227 606,27 29 019,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002962
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que tem vindo a efetuar, assim como na criação de emprego.

16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-039 Funchal 871 062,19 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002963
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510693563 Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-058 Funchal 26 409,69 3 367,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002964
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511147473

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE 

REABILITAÇÃO DA MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-047 Funchal 156 783,36 19 989,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002965
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 16-11-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-065 Funchal 229 543,89 29 266,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002966
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511104880

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS 

DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e fortedependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-064 Santa Cruz 203 859,73 25 992,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511047193 ALVES DOS SANTOS & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

16-11-2018 01-01-2016 25-10-2017 9325-038
Câmara de 

Lobos
44 591,55 5 685,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002968
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511225016

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-125 Funchal 69 563,95 8 869,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002970
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-449 Funchal 334 956,13 42 706,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002971
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511046197 TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado,
20-12-2018 01-01-2016 16-06-2017 9125-127 Santa Cruz 156 869,14 20 000,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002972
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e fortedependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-305 Machico 73 660,50 9 391,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002974
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511213190

TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Investimento total. 58.600,81Incentivo previsto:   8.790,12 20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9125-042 Santa Cruz 57 359,09 7 313,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002975
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513501584 SÓLIDA VIRTUDE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sólida Virtude, Lda  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-250 Funchal 79 665,61 10 157,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002976
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511051530

FAGORAMA - COOPERATIVA DE 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende obter subsídio não reembolsável de parte das despesas e como tal 

compromete-se a manter actividade e posto de trabalho.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-306

Câmara de 

Lobos
74 791,96 9 535,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-019 Funchal 31 484,38 4 014,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002978
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511074387

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E 

COMÉRCIO DE IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-019 Funchal 30 789,10 3 925,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002979
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511009429 ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcinamento 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-127 Funchal 215 223,61 27 441,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002981
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511277334 2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-090 Funchal 85 801,73 10 939,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 213725886

ISABEL FILIPA PESTANA PINTO 

FERREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-216 Santana 25 142,76 3 205,70 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002983
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9360-215 Ponta do Sol 785 760,31 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-251 Funchal 259 949,52 33 143,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511027630 ANTONIO PEDRO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-219 Funchal 92 076,24 11 739,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002986
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado,
20-12-2018 01-01-2016 20-01-2017 9100-010 Funchal 322 968,92 41 178,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002987
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 04-10-2017 9050-450 Funchal 67 502,95 8 606,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511062117

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA 

EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-113 Funchal 182 986,21 23 330,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002990
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165498

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a Unilateral verá reforçada a sua capacidade 

financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de resposta nas suas obrigações.
20-12-2018 01-01-2016 30-09-2017 9125-169 Santa Cruz 139 332,74 20 994,91 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-002991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511090285

CARLOS ALBERTO FREITAS, 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

20-12-2018 01-01-2016 30-09-2017 9300-000 Funchal 14 190,69 1 809,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510442315

CÁTIA POMBO - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9100-050 Machico 21 434,77 2 732,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002995
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511097883 LUÍS, VIEIRA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-054 Funchal 26 799,04 3 416,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,2 pontos, conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 70.309,94; Subsídio a atribuir de € 10.546,49; Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,86 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x50+0,45x100=72,50; B = 50; C = 

88. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 pontos

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-057 Funchal 70 246,99 8 956,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-002998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511220588 LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-026 Funchal 28 234,77 3 599,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003000
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513312790 FMC.FARMÁCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-164
Câmara de 

Lobos
126 264,56 16 098,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003001
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513017879

PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9060-291 Funchal 328 930,35 41 938,62 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511243812

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-110 Porto Santo 86 582,99 18 398,89 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511118368

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O APOIO AS DESPESAS CORRENTES DA EMPRESA DE MODO A CONSEGUIR ULTRAPASSAR AS 

DIFICULDADES ULTRAPERIFÉRICAS DA REGIÃO QUE AS PEQUENAS EMPRESAS ATRAVESSEM DE 

MODO A ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SEUS POSTOS DE TRABALHO

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9370-161 Calheta 148 833,53 18 976,28 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003005
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511039387 GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-221 Funchal 97 904,75 12 482,86 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511077998

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO 

DE FLORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado,
20-12-2018 01-01-2016 30-09-2017 9240-218 Funchal 262 377,81 33 453,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

343/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-003008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511282990 PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9060-209 Funchal 54 947,26 7 005,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266030

FRANCISCO MEDEIROS - 

CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
20-12-2018 01-10-2016 30-09-2017 9050-507 Funchal 63 877,42 8 144,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511086407

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9125-042 Santa Cruz 156 876,88 20 001,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-136 Funchal 14 471,92 1 845,17 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511012870

MANUEL PEREIRA GONÇALVES 

(SERRÃO) & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9350-209 Ribeira Brava 539 997,11 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011202

ERUMAD - ENGENHARIA E 

REABILITAÇÃO URBANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9300-068
Câmara de 

Lobos
221 355,91 28 222,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003014
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer. 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-022 Funchal 30 972,25 3 948,96 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003015
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513050515

ROSALINA COELHO - SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-635 Funchal 54 086,10 6 895,98 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 30-09-2017 9370-250 Funchal 188 242,88 24 000,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510896812 ATLANTIPÉLAGO COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 20-12-2018 01-01-2016 20-01-2017 9370-763 Calheta 143 429,64 18 287,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003018
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-135 Funchal 268 505,41 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003019
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9125-042 Santa Cruz 1 003 530,22 55 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511051263

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9350-205 Ribeira Brava 88 690,25 9 692,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165110 JOSÉ MANUEL NUNES PEREIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9020-110 Funchal 107 682,50 13 729,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511022220 NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a manutenção e neste caso a aposta em recursos humanos mais qualificados de 

forma a melhorar o departamento de controlo da empresa, são áreas prioritárias nas opções que 

fazem parte do plano estratégico da empresa.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9300-226
Câmara de 

Lobos
432 250,56 55 111,94 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096330

INDOPARQUES - GESTÃO IMOBILIÁRIA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a INDOPARQUES, SA verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-401 Funchal 20 764,28 2 647,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510043720

BRUNO BAPTISTA CÂMARA - 

CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Bruno Baptista Câmara - Construções, Unipessoal, Lda., actua na área da Construção 

Civil e dedica-se à construção e manutenção de edifícios habitacionais e não habitacionais. Nos 

primeiros anos de actividade, dedicou-se, essencialmente, à construção de edifícios habitacionais, 

e posteriormente, com a alteração do contexto económico, e decorrente da necessária adaptação 

ao novo tipo de me

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9200-122 Machico 49 846,64 6 355,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511250380

RODRIGUES BAR/RESTAURANTE - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à condição dos custos das empresas da região Autónoma da Madeira. 24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9400-242 Porto Santo 29 476,22 6 263,70 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507880471

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Real Canoa, Lda, foi criada em Outubro de 2006 e dedica-se à área da Restauração. 

Está instalada numa zona muito turística na Ponta da Cruz, em São Martinho, próxima a várias 

unidades hoteleiras. Trata-se de uma empresa de cariz familiar, que se tem mantido e 

desenvolvido, apesar do contexto económico dos últimos anos. A Real Canoa aposta num serviço 

de competência e qualidade, que assen

20-12-2018 01-01-2016 31-05-2017 9300-076 Funchal 147 519,56 18 808,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511283180

ZENERGIA - SERVIÇOS DE 

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-271 Funchal 34 200,83 4 360,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511221665 J. S. VIEIRA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto tem o CAE 33150-Reparação e manutenção de embarcações. O projeto a desenvolver 

caracteriza-se, por uma estratégia que permita ao beneficiário executar com êxito o seu projeto, 

potenciando a capacidade de criação de riqueza e valor, contribuindo para a estabilidade laboral, 

mantendo os postos de trabalho. Contribui para um melhor bem estar social favorável a 

freguesia, concelho e região.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9200-045 Machico 109 597,81 13 973,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511204388

POOLGEST - CONSULTORIA EM 

PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 56 498,33 7 203,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

16-11-2018 01-10-2016 20-10-2017 9000-053 Funchal 39 056,17 4 979,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511162898

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-774 Funchal 577 204,45 55 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513537449 MAJESTIC RITUALS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9020-119 Funchal 223 279,25 28 468,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510794556

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

16-11-2018 01-01-2016 31-03-2017 9020-114 Funchal 55 180,65 7 035,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e fortedependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal, rendas, electricidade 

e água.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-048 Funchal 94 586,03 12 059,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511045085 ESTAÇÃO SERVIÇO PILAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9000-174 Funchal 54 270,40 6 919,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003041
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511285787

CONSTROTEMP - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 229.747,17 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2016 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e contabilidade.
20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-330 Funchal 105 949,06 13 508,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511218630

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE 

AGRICOLA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A beneficiaria cumpre com todas as condições de acesso ao Funcionamento 2020. O projecto vai 

permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos salariais, 

incluindo salários brutos e contribuições para a segurança social. O Período de elegibilidade é de 

Janeiro a Dezembro de 2016 para salários brutos e contribuições para a segurança social, com o 

compromisso de manutençã

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-278 Funchal 69 774,32 8 896,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511133650

MAMEPE - COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 68 988,61 8 796,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511197640

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9050-000 Funchal 130 173,48 16 597,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003045
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510016570

MIGUEL HUMBERTO FARIA ZACARIAS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-048 Funchal 70 200,86 8 950,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509898874 PINK RELEASE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social e ser uma referencia de mercado.
20-12-2018 01-01-2016 23-02-2017 9125-018 Santa Cruz 39 201,12 4 998,15 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510463444 COLINA RUBRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-679 Funchal 50 579,56 6 448,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003048
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511195362

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9230-153 Santana 61 102,14 7 790,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-069 Funchal 47 802,74 6 094,85 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513060103 OBVINCENTIVO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-043 Funchal 42 078,14 6 897,80 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9020-119 Funchal 65 818,61 8 391,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003055
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511274165 CARGOGRUA, TRANSPORTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-161
Câmara de 

Lobos
47 902,46 6 107,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510872891 MARIA JOSÉ FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

20-12-2018 01-01-2016 10-02-2017 9360-347 Ponta do Sol 26 543,63 3 384,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511249110

VIALOBOS - CARBURANTES E 

LUBRIFICANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Demonstrar que a empresa apresenta todos os requisitos para receção do incentivo. 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9325-023
Câmara de 

Lobos
58 941,76 7 515,07 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511259310 DÉBORA DINÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-037 Funchal 23 793,64 3 033,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 911014365 SAÚL PAIVA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

1 20-12-2018 01-01-2016 27-10-2017 9270-095 Porto Moniz 285 860,87 36 447,27 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511137583

ELECTROCARREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDª

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-161 Funchal 33 477,01 5 335,40 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003063
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511004435 PEDRO, GOMES & MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9050-021 Funchal 134 837,32 17 191,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513564390 SUNDAY IMPACT - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9225-210 Machico 59 248,70 8 974,67 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509176100

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9020-154 Funchal 48 362,75 6 166,25 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511220570

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9020-151 Funchal 11 776,57 1 501,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513524045 METALTEC - SERRALHARIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da empresa 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9060-256
Câmara de 

Lobos
56 317,12 8 206,21 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509525385 MULTIMADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem um impacto considerável na empresa, visto que auxiliará a sua 

sustentabilidade, permitindo a inovação/renovação dos equipamentos técnicos e tecnológicos, 

visando um melhor funcionamento, garantindo desta forma a continua qualidade prestada ao 

cliente.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9020-002 Funchal 225 226,21 28 716,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510016545

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE 

VETERINÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-032 Funchal 35 937,34 4 582,01 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511178026

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 31-07-2017 9060-209 Funchal 24 406,97 3 111,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165900

CANHA & PEREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 20-12-2018 01-01-2016 30-09-2017 9370-237 Calheta 257 481,45 32 828,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas de custos com o pessoal, electricidade, rendas de instalações e 

contabilidade
20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-038 Funchal 118 380,03 15 093,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 157076296 MARIA FATIMA CONCEIÇÃO COSTA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9270-156 Porto Moniz 51 120,12 6 517,82 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513323490 FIGURA EFECTIVA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9050-021 Funchal 23 503,70 2 996,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003080
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511088485

BAFILHOS - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9000-191 Funchal 231 643,91 29 534,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511280718 MAIS IMPACTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9020-357 Funchal 16 261,18 2 073,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507910656 MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9230-143 Santana 36 791,37 4 690,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511009054 RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

24-05-2019 01-01-2016 30-06-2017 9000-042 Funchal 192 627,57 24 560,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509908896

FELICIDADE AOS MOLHOS - 

RESTAURANTES LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 31-10-2017 9000-018 Funchal 106 344,90 13 558,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513268324 CATARINA OLIVEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9300-062 Funchal 20 505,00 2 614,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2017 9000-208 Funchal 379 604,38 48 399,56 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511130511

MADEIRINVESTIMENTUS - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com aprovação desta candidatura, a empresa sairá reforçada em tremos financeiros e termos 

económicos, pelo simples facto de aumentar a sua liquidez imediato, aumento a sua capacidade 

negocial com todos os parceiros de operação , beneficiando assim, a sua competividade no setor, 

onde a sua concorrência é elevada. Pretende-se também com esta aprovação dinamizar o setor 

comercial nos mercados.

24-05-2019 15-01-2016 31-12-2016 9000-108 Funchal 798 137,54 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 508468361 LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-216 Funchal 47 472,75 6 052,78 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-10-2017 9050-019 Funchal 190 639,44 24 306,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511015518 EAQSL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-12-2018 01-01-2016 06-02-2017 9050-053 Funchal 45 342,86 5 781,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511283067 EXPRESS XXI UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento das suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores. Tudo isso contribuirá para que a empresa possa ter uma postura 

mais competitiva e assim tornar-se auto-sustentável e preparada para uma política futura de 

investimento e expansão.

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9200-077 Machico 45 022,50 5 740,37 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511133634 LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

este incentivo e de extrema importancia para a nossa empresa 24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9230-107 Santana 34 687,92 4 422,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511072791

ECOATLÂNTICO - ENGENHARIA 

ECOLÓGICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9060-400 Funchal 377 820,86 48 172,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

24-05-2019 01-01-2016 31-07-2017 9125-043 Funchal 118 955,88 15 166,87 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510045464 JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

20-12-2018 01-01-2016 31-01-2017 9000-054 Funchal 112 850,84 14 388,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003099
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511268769

PINK REAL ESTATE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento dos suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho. Isso contribuirá para que a empresa possa reforçar a sua aposta naquilo que constitui a 

sua actividade, diversificar a sua oferta por forma a se posicionar-se no mercado com uma 

postura mais competitiva.

24-05-2019 01-01-2016 31-05-2017 9000-039 Funchal 72 217,20 9 207,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511285086 ZEROVINTEOITO DESIGN LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa. 

20-12-2018 01-01-2016 31-12-2016 9000-708 Santa Cruz 30 556,26 3 895,93 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003103
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
20-12-2018 01-01-2016 28-02-2017 9200-102 Machico 18 159,84 2 315,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9230-209 Santana 39 968,85 5 096,02 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511027753 CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-000 Funchal 53 405,60 6 809,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003107
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511081006 JOÃO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9020-158 Funchal 148 742,28 18 964,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003108
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9050-401 Funchal 125 461,52 15 996,35 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511279612 MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9060-194 Santa Cruz 90 398,65 11 525,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003110
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-000 Funchal 31 895,24 4 367,89 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 132410737 MARIA ARIETE RIBEIRO PONTES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-160 Calheta 36 266,62 3 940,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511060564 MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9000-223 Funchal 29 416,70 3 750,63 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003114
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510318266

PINHEIRO GONÇALVES & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-223 Funchal 15 878,76 2 024,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-057 Funchal 13 539,12 3 452,49 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003118
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510476643 SILVASALTOSAGERJARDIM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 30-04-2017 9300-006

Câmara de 

Lobos
91 980,98 11 727,58 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003120
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nos últimos anos a preocupação tem sido a de implementar um controlo rigoroso na gestão de 

stocks e de delinear ações para fidelizar o cliente .As políticas de desconto ao cliente são também 

uma forma de fomentar a fidelização e de alargar o mercado reforçando a implementação. O 

incentivo vem impulsionar a aplicação destas medidas.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9370-149 Calheta 297 509,83 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Maria da Graça Silva Dantas Freitas, Sociedade Unipessoal, Lda., foi constituída em 2006, com 

vista a dar uma nova oferta de serviços na área farmacêutica na Camacha no concelho de Santa 

Cruz- Ao longo destes anos tem vindo a solidificar o seu espaço no mercado. 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9135-060 Santa Cruz 188 420,40 24 023,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511209819 DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com os requisitos para se candidatar 24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9135-395 Santa Cruz 61 643,21 7 859,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxíliar ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa 24-05-2019 01-01-2016 31-08-2018 9350-104 Santa Cruz 184 526,36 23 527,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fundamental para garantir o crescimento sustentável da empresa, o projeto proporciona 

oportunidades para uma aposta consistente na inovação, em meios tecnológicos mais atuais e 

melhor adaptados à atividade da empresa. Além disso, criará condições para a empresa manter e 

enriquecer a sua política de aposta na qualificação e diversidade de competências dos seus 

profissionais.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-014 Funchal 376 035,08 47 944,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa mediante um apoio não reembolsável das despesas acima referido, compromete-se a 

manter o número de postos de trabalho no mês anterior à data de apresentação da presente 

candidatura, ou seja mantémm 9 postos de trabalho.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-024 Funchal 138 093,24 17 606,89 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de atendimento e da 

oferta dos serviços que presta, através da formação dos seus colaboradores em métodos 

inovadores no ramo e na capacidade de interacção essencialmente a nível de línguas, porque a 

maior parte dos clientes são estrang

24-05-2019 01-01-2016 27-10-2017 9020-206 Funchal 274 089,57 34 946,42 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001630 FARIA E FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Faria & Fernandes, Lda  verá melhoradas  as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 25-10-2017 9000-059 Funchal 32 849,66 4 188,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511021437 J. L. AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obras de modernização de imagemManutenção da Presença da loja a nível digitalAtualização 

permanente dos programas de apoio à gestão
24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-027 Calheta 91 577,73 11 676,16 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 502286784

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 

SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio as despesas de funcionamento de 2015 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 1495-132 Funchal 91 047,04 11 608,50 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513393048 M. RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nestes primeiros anos de atividade o investimento inicial ainda está a ser recuperado, pelo que o 

incentivo vai contribuir para impulsionar o crescimento atenuando os efeitos dos gastos 

decorrentes do investimento de arranque.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9000-219 Funchal 187 844,56 23 950,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511194935 MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 06-02-2017 9050-071 Funchal 68 882,13 8 782,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 19-01-2017 9050-401 Funchal 54 945,37 7 005,54 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511028563 IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por viada redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social epermitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 12-01-2017 9000-136 Funchal 58 674,73 7 481,03 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por viada redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social epermitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 16-01-2017 9350-000 Calheta 108 954,77 13 891,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511250282 AUQMIA - CLÍNICA VETERINÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-000 Funchal 48 680,32 6 206,74 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511277709

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE 

ENERGIA E AMBIENTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2016.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-127 Funchal 100 912,45 12 866,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511078137

BTOCONCEPT MADEIRA - 

CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação do projeto de forma a conseguir compensação dos custos 

adicionais da empresa inerente à condição de Região Ultraperiférica, comprometendo-se a 

manter os seus postos de trabalho e obter sustentabilidade financeira.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-060 Funchal 141 876,16 18 089,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003145
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9000-208 Funchal 215 087,96 27 423,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511276974 CLÁUDIO MELIM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao investimento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9125-008 Funchal 38 984,42 4 970,51 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511156936

CENTRO DE ACUPUNCTURA DO 

FUNCHAL - CAF, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto na redução de cerca de 5,7% na estrutura de custos operacionais do 

Centro de Acupunctura do Funchal - CAF, Unipessoal Lda., permitindo assim ter margem para 

investir em melhores condições (material médico, mobiliário clínico e inovação nos tratamentos) 

para o funcionamento da empresa, sem colocar em risco o seu projeto.Este recurso tem como 

principal objetivo, garant

24-05-2019 01-01-2016 01-01-2017 9000-060 Funchal 34 945,62 4 455,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511109180

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9200-129 Machico 225 676,10 28 773,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513600787

FLOR DO VALE - PASTELARIA E PADARIA 

DA RIBEIRA BRAVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9350-203 Ribeira Brava 83 165,13 2 754,38 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511002440 J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a JS MENEZES, S.A.  verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, ficando assim reforçadas  as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-116 Funchal 445 805,37 55 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510656382

OFFICELÍDER - PAPELARIA E 

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
24-05-2019 01-01-2016 23-06-2017 9050-447 Funchal 29 962,53 3 820,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509068804

MADEIRAMODERNA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-100 Funchal 56 316,96 7 180,41 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511156197

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por viada redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social epermitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9350-215 Ribeira Brava 17 674,32 2 253,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511086091 INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9060-284 Funchal 20 385,20 2 599,11 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 27-10-2017 9350-066 Ribeira Brava 143 703,58 18 322,20 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511181272 FRUTAS DOURADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9020-074 Funchal 804 992,33 55 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513276726 MEDIDACORRIDA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-061 Funchal 14 513,87 1 850,52 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509506810

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-169 Calheta 59 672,21 7 608,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-250 Funchal 223 995,80 28 559,47 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9270-051 Porto Moniz 66 473,79 8 475,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 102970700 FRANCISCO JOSE FIGUEIRA DE ABREU

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 68,2 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 256.161,16. Subsídio de € 38.424,17.Critério A: ?IR= 0,01 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 

0,80 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x50+0,45x100=72,50; B = 50; C = 88; Mérito total do 

projeto: MP=0,30x72,50+0,40x50+0,30x88= 68,2 pontos

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9060-168 Funchal 206 592,73 26 340,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-231 Funchal 74 107,58 9 448,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 30-11-2017 9000-021 Funchal 101 875,46 12 989,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9050-406 Funchal 123 990,03 15 808,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511236000

M.S.B. - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9000-038 Funchal 77 180,61 9 840,53 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511113048 DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-053 Funchal 24 591,32 3 135,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003180
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509326145

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-020 Funchal 204 430,38 26 064,88 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511254792

SOPESI - MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio permite uma maior estabilidade económica e financeira da mesma, que se verifica na 

manutenção e criação de novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-020 Funchal 130 606,26 16 652,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511109083

ÚLTIMO SÉCULO - CONFECÇÕES E 

CALÇADO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-044 Funchal 25 612,31 3 265,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 215675991 GABRIEL JOSE RODRIGUES FERNANDES                                                                    

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-044 Funchal 112 630,29 14 360,36 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511012748

CAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO LIBERDADE CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por viada redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social epermitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9325-151
Câmara de 

Lobos
28 659,33 3 654,06 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511122586

DESKPROVIDER, SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-223 Funchal 81 618,67 10 406,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-069 Funchal 96 003,84 12 240,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509732291 DIVIMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obter apoio de forma a manter os postos de trabalho 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9020-417 Funchal 14 972,73 2 290,83 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511095058

ANTÓNIO REIS - ELECTRO REPARAÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-233 Funchal 120 554,24 15 370,67 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510153542 SPLENDIDCHOICE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9300-167
Câmara de 

Lobos
58 080,22 7 405,23 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-082 Funchal 34 114,81 4 349,64 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511031050 AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o projeto visa a melhorar a condiçoes de trabalho , informaticamente e os postos de trabalho. 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9400-000 Porto Santo 54 451,35 15 427,88 FEDER 28,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511196628

CÉLCIOS - ELECTRICIDADE, AR 

CONDICIONADO E AQUECIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-12-2018 01-01-2016 20-01-2017 9020-122 Funchal 26 417,13 3 368,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510891284 ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 08-03-2017 9000-064 Funchal 53 011,34 9 011,92 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511248105

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, 

FISCALIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com custos do pessoal 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9000-024 Funchal 42 372,92 5 402,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511230885

INFORCOLOMBO - SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9400-162 Ponta do Sol 9 330,02 1 982,63 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511057938 ESTALAGEM MONTE VERDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa
24-05-2019 01-01-2016 21-03-2017 9000-110 Funchal 36 283,98 4 626,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511039611

AGOSTINHO GONÇALVES ROCHA, 

UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O nosso projeto, terá como objetivo principal, aumentar a competitividade da nossa empresa 

através do apoio dos sobrecustos dos ordenados, encargos sociais dos colaboradores ao serviço.
24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9050-089 Funchal 98 589,13 11 522,61 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511059582

MAGOSCAR - ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9125-031 Funchal 132 113,20 16 844,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003207
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511124970

ALPENDRE - DECORAÇÕES E DESIGN, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo não reembolsável atribuído, resultante da aplicação de 15% aos custos de 

funcionamento elegíveis, em particular nos custos salariais, no âmbito das candidaturas do 

sistema de incentivo ao Funcionamento têm um impacto positivo na sustentabilidade da 

empresa. 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-026 Funchal 17 731,06 2 260,71 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511277555

IMOPALHEIRO - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como se verifica pela analise das projeções financeiras, o auxilio ao funcionamento relativo a esta 

candidatura permitira o financiamento de medidas conducentes a implementação de diversas 

ações de promoção de imoveis com vista a angariação de novos clientes e concretização de 

negócios.

24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9060-414 Funchal 38 355,91 4 890,38 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513468161

ODETE CASTRO & VÍTOR CASTRO - 

ACTIVIDADES VETERINÁRIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9200-102 Machico 51 211,85 7 617,77 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511275307 SILVÉRIO & FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-011 Funchal 26 624,27 3 394,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511048238

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9000-042 Funchal 70 864,65 9 035,24 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511254067

TABACARIA BETÂNIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9050-019 Funchal 14 867,88 1 895,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509355900

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
24-05-2019 01-01-2016 30-06-2017 9125-067 Santa Cruz 93 451,27 11 915,04 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003214
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510963617

SOUSA & ALVAREZ - VETERINÁRIOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 31-10-2017 9060-284 Santa Cruz 27 791,61 3 543,43 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003217
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510764371

LIDIA FARIA DE SOUSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
24-05-2019 01-01-2016 30-04-2017 9370-729 Calheta 20 616,93 2 628,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511001169 AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, este projeto será um auxílio ao funcionamento da empresa, provocando um alívio 

financeiro devido à compensação dos custos nele inerentes, potenciando uma maior eficiência do 

negócio no mercado, aumentando a sua competitividade, havendo consequentemente a 

possibilidade de renovar os seus recursos e equipamentos.

24-05-2019 01-01-2016 27-10-2017 9050-401 Funchal 55 295,10 7 050,12 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511222076

MSCV - MARKETING, SERVIÇOS, 

CONSULTORIA E VENDING, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9125-057 Funchal 42 141,16 5 372,99 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513519378

AGOSTINHO COSTA ABREU, 

UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa melhorar a reorganização da empresa no sentido de a adaptar às 

exigências do mercado e com isso aumentar a sua sustentabilidade da empresa, mantendo os 

colaboradores motivados, num ambiente social tranquilo e com isso continuar a criar riqueza para 

a economia da RAM.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-011 Funchal 22 987,64 2 371,76 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003226
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por viada redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social epermitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 06-02-2017 9050-071 Funchal 329 603,27 43 480,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003228
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511093152

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2017 9200-077 Machico 44 304,13 5 648,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511099363

PEROLAS DO ATLANTICO - 

OURIVESARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-065 Funchal 38 455,68 4 803,53 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513428119 ESTRELA SEDUTORA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
24-05-2019 01-01-2016 31-10-2017 9125-067 Santa Cruz 68 751,14 8 765,77 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511062907

R. PEREIRA - ESTUDOS E PROJECTOS DE 

ENGENHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aoinvestimento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-177 Funchal 66 201,49 8 440,69 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511014422 REBELOS & CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-000 Funchal 86 211,50 10 991,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511233442

FARMÁCIA PENHA D' ÁGUIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção da sustentabilidade da empresa garantindo uma maior proximidade e qualidade de 

serviço aos utentes locais e visitantes.Manutenção dos postos de trabalho com garantia de 

formação continua ajudando a fixar a população activa nesta localidade.Implementação de 

tecnologia com vista à desmaterialização das receitas e Sistema de certificação de qualidade para 

farmácias.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9225-080 Machico 84 088,32 10 721,26 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513585893 LÚCIA & CLARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 24-05-2019 01-01-2016 20-10-2017 9004-568 Funchal 38 780,93 4 944,57 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511187670

MANJARES MEDITERRÂNICOS - 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao funcionamento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-136 Funchal 152 487,92 19 442,22 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9020-998 Funchal 49 605,33 6 324,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511280700 SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

24-05-2019 01-01-2016 25-10-2017 9020-128 Funchal 435 660,55 55 250,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003247
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9050-000 Funchal 73 243,92 9 338,60 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003248
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509599907

GET START - CONSULTORES E 

FORMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao investimento 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2018 9000-192 Funchal 17 095,00 2 179,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510819540

ADRIANO VIEIRA ROSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora  verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 31-03-2017 9230-121 Santana 31 076,88 3 452,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513642200 RICARDO ADRIAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9000-116 Funchal 25 823,06 3 292,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003252
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511184549

RESTAURANTE MAR BRANDO - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Restaurante Mar Brando,Lda verá melhoradas  as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-018 Funchal 64 956,48 8 281,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511079907

AUTO BANDA ALÉM - REPARAÇÕES DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto representa uma mais valia para o promotor, alem da Manutenção do Emprego no 

medio longo prazo para todos os funcionários atualmente ao serviço , permite também 

significativa melhoria na vertente Económico-financeira

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9200-143 Machico 50 250,62 6 406,95 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511096399 JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumidamente, este incentivo melhora de forma substancial os indicadores de rentabilidade e 

Financeiro da empresa, possibilitando o investimento em equipamentos/recursos necessários 

para o continuo crescimento sustentável desta empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9300-095
Câmara de 

Lobos
81 230,68 10 356,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510917631 PIMENTA Q.B., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira. 24-05-2019 01-01-2016 13-06-2017 9400-192 Porto Santo 56 860,88 12 082,93 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 258147695 WANG WEIMIAO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, este projeto resultará na melhoria de forma substancial dos indicadores de 

rendibilidade, indicadores financeiros da empresa.
24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-075 Funchal 43 225,00 5 511,18 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9350-232 Ribeira Brava 83 456,72 10 640,73 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a  Mademármores, Lda verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-617 Funchal 165 674,15 21 123,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003263
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510348726 CABEÇO DAS MACIEIRAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2018, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9125-101 Santa Cruz 28 752,38 4 887,90 FEDER 17,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003265
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513072713

RENATO LIMA VIEIRA - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa melhorar a reorganização da empresa no sentido de a adaptar às 

exigências do mercado e com isso aumentar a sua sustentabilidade da empresa, mantendo os 

colaboradores motivados, num ambiente social tranquilo e com isso continuar a criar riqueza para 

a economia da RAM.

24-05-2019 01-01-2016 31-10-2017 9100-053 Santa Cruz 27 703,53 3 532,21 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003266
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510377467 ATLANTIALECRIM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa. 
24-05-2019 01-01-2016 28-02-2017 9020-258 Funchal 26 329,78 3 357,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511232527 TELO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 24-02-2017 9000-736 Funchal 72 869,82 9 290,90 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511062508 SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com pessoal, consumos de energia eléctrica , rendas e 

contabilidade
24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9125-072 Santa Cruz 147 296,47 18 780,30 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Acções do Projecto a) Formação de recursos em técnicas de venda e de imagemb) Manutenção 

do sistema de informação e comunicação através de sistema electrónico de transmissão de dados 

e ligação entre lojas/actualizações anuaisc) Contratação de serviços de consultoria de gestão d) 

Sustentabilidade, gestão e manutenção de infra-estruturas produtivas. 

24-05-2019 01-01-2016 20-10-2017 9000-079 Funchal 129 093,69 16 459,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 509889026 CIDADE DA FAMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, este projeto terá um impacto positivo nos rácios de solvabilidade da empresa, visto 

que irá criar um alivio financeiro na mesma, promovendo a inovação de meios técnicos, 

tecnológicos e formação dos recursos humanos, melhorando desta forma o serviço prestado ao 

cliente, preservando sempre a qualidade.

24-05-2019 01-01-2016 30-09-2017 9050-026 Funchal 511 169,24 55 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511035047

FERREIRA,BRAZÃO,CAPELO & SOUSA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

24-05-2019 01-01-2016 06-02-2017 9000-027 Funchal 63 250,62 8 064,45 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003274
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 513664661

LETRAS & CORAÇÕES - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de 

clima organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas 

para o aumento da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do 

negócio e dos stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no 

capital humano. Em termos de relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9060-209 Funchal 7867,74 1003,14 FEDER 0,13

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-003277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511261110

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio às despesas correntes, contribuindo para a manutenção de postos de trabalho e 

consequente estabilidade social e económica.
24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9000-682 Funchal 16 373,68 2 087,65 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510066500 MAKEOVER SALON - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que 

dará a oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao 

mercado regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou 

até, fazer crescer. 

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9300-432
Câmara de 

Lobos
68 759,10 8 766,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003280
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511105940

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E 

LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-115 Funchal 12 398,54 1 580,81 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511282630 GARDENGLASS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo é constituido por custos de funcionamento já incorridos e pagos e que visam 

garantir a continuação da qualidade do serviço, a manutenção dos postos de trabalho e outros 

aspectos que tornam-se relevantes para o bom funcionamento da mesma, como o cumprimento 

de obrigações. Permite ainda reduzir algumas diferenças de competitividade, devido ao facto da 

condição de região ultraperiféric

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9000-030 Funchal 47 493,34 6 055,40 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511113870 JARDIM & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano. Em termos de 

relacionamento, as lojas tradicionais 

24-05-2019 01-01-2016 31-01-2017 9060-051 Funchal 41 386,41 5 276,76 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511012004

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio imediato à tesouraria da empresa permite sustentabilidade na manutenção/criação 

de postos de trabalho, mantendo uma massa critica importante para o longo prazo, contribuindo 

também humildemente para a economia regional.

24-05-2019 01-01-2016 09-10-2017 9000-160 Funchal 287 919,45 39 157,04 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003285
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 511012071 NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o projeto visa a melhorar a condiçoes de trabalho , informaticamente e os postos de trabalho. 24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9050-024 Funchal 202 715,01 32 307,71 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003286
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

24-05-2019 01-01-2016 31-12-2016 9125-024 Santa Cruz 49 178,12 5 258,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 510472915

OSTENTA PÉROLA ALOJAMENTO LOCAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

24-05-2019 01-01-2016 30-03-2017 9060-291 Funchal 72 389,67 9 229,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - III 173486916

JOÃO HUMBERTO GONÇALVES DA 

HORTA                                                                    

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá ainda contribuir para aumentar a liquidez de 24-05-2019 01-01-2016 20-01-2017 9050-042 Calheta 42 046,16 4 558,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003293
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo, Lda verá propiciadas as oportunidades 

para melhorar a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro, vendoassim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todos os 

requisitos de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-159 Funchal 306 800,45 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509029523 BUILDPROGRESS - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 21-01-2019 9000-018 Funchal 14 228,34 907,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

% 20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-012 Funchal 169 916,80 10 832,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003296
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-775 Funchal 248 245,12 15 825,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a CONSTRUTEAM ENGENHARIA, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9020-114 Funchal 296 648,78 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003298
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514108975

IOMT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO 

MUÑOZ TRINDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

% 20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-024 Funchal 102 094,81 6 508,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

20-04-2020 01-01-2018 18-01-2019 9000-055 Funchal 239 873,03 15 291,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003300
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511025700

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 

COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-079 Funchal 44 525,71 2 838,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003301
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511214073 DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9350-203 Ribeira Brava 582 131,33 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. 

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9350-203 Ribeira Brava 394 329,06 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003303
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511018380 SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 20-01-2019 9060-186 Funchal 166 466,73 10 612,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003304
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511009429 ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-127 Funchal 191 843,23 10 701,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513522654

CORAJOSOS & RESISTENTES - 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

20-04-2020 01-01-2018 19-01-2019 9000-246 Funchal 199 715,57 12 731,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511279396

GREENSAFE - HIGIENE, SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-076 Funchal 51 690,06 3 295,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9020-076 Funchal 63 212,17 4 029,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-076 Funchal 95 900,10 6 113,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-076 Funchal 38 182,92 2 434,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RADICALAMBITION, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-268 Funchal 376 062,97 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511236999

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-024 Funchal 241 885,98 15 420,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511209835

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS 

ÁLAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos , Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-064 Funchal 97 687,21 6 227,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também na formação dos seus 

recursos humanos, através de formações específicas.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-059 Funchal 309 452,94 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003314
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511024215 CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a base económica e financeira da empresa, salvaguardando a manutenção dos postos de 

trabalho
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-058 Funchal 280 885,98 16 725,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510274927

PENTÁGONO REAL - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, com reflexos 

positivos na sua sustentabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-202 Santa Cruz 93 912,97 5 986,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É de fulcral importância a aprovação deste projecto. São cada vez mais as empresas que sem a 

recepção destes subsídios teriam alguma dificuldade em subsistir no mercado em que estão 

inseridos.

20-04-2020 01-01-2018 04-06-2019 9000-051 Funchal 31 807,18 2 027,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511166001 M. L. & MANUEL, LÚCIA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-238 Funchal 33 046,64 2 106,73 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-215 Ponta do Sol 609 348,25 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-079 Funchal 181 037,50 11 541,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511021437 J. L. AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-027 Funchal 93 164,68 5 939,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513600787

FLOR DO VALE - PASTELARIA E PADARIA 

DA RIBEIRA BRAVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-203 Ribeira Brava 149 082,42 14 850,01 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511278691

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 

CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-155 Funchal 77 760,85 4 957,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514216506 ILUSTRE E FAVORITO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-024 Funchal 212 391,65 13 539,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-082 Funchal 64 600,94 4 118,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003328
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-092 Santa Cruz 898 515,76 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 15-01-2019 9000-058 Funchal 41 414,91 2 640,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9230-116 Calheta 127 164,21 8 106,72 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dos projeto apresentado resultada demonstrada a viabilidade da empresa e impacto positivo do 

presente incentivo.
20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-020 Funchal 825 073,66 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 6 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

20-04-2020 01-01-2018 17-07-2019 9000-115 Funchal 111 216,07 7 090,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511003960 VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ajuda ao funcionamento da empresa, de extrema importância para a sua tesouraria. 20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9300-076
Câmara de 

Lobos
487 554,76 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003335
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta empresa ligada ao setor da construção civil, encontra-se numa fase de expansão do seu 

negócio, diversificando vários serviços que se complementam com o objetivo de melhorar a sua 

rendibilidade e desta forma ser mais sustentável. Assim tem gerado mais emprego e como os 

custos sociais são muito elevados, este projeto tem ajudado em termos de tesouraria, 

minimizando esses custos.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-208 Ribeira Brava 173 521,48 11 062,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510801544

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a UNIVERSO EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES 

E SNACK BARES, UNIPESSOAL LDA. verá melhoradas as suas condições de rentabilidade e de 

equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em 

condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este 

Programa.

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9060-054 Funchal 308 036,84 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511029993

SOCIEDADE DE 

ECOCARDIOTOCOGRAFIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende com esta candidatura reforcar a sua competividade perante as demais e 

manter os postos de trabalho
02-09-2020 01-01-2018 30-04-2019 9000-061 Funchal 29 363,51 1 871,92 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003338
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511045379

CPM-CENTRO DE PATOLOGIA DA 

MAMA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende posicionar se de forma mais eficaz á sua natureza de micro empresa em zona 

periferica, esbatendo as dificuldades dessa inerência
02-09-2020 01-01-2018 30-04-2019 9050-021 Funchal 24 263,48 1 546,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002157 FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-029 Funchal 109 638,03 6 989,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003340
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Mercê do impacto positivo do projeto, a sua atribuição permitirá melhorar a saúde financeira da 

empresa, manter os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a dinamização da 

economia regional.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-020 Funchal 473 134,18 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509314090

BUILDINGFIX - MEDIAÇÃO DE OBRAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9020-163 Funchal 32 267,64 2 057,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a DOCE CONVITE – PASTELARIA UNIPESSOAL , Lda verá 

melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-015 Funchal 516 588,17 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510090966

FLEXITRAB - EMPRESA DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-223 Funchal 203 873,40 12 996,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003346
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511038771

ZACARIAS DA SILVA-GABINETE DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O surgimento de novas empresas e o crescimento do mercado regional representam uma nova 

oportunidade de expansão da carteira de clientes e de diversificação  dos serviços prestados. Esta 

evolução exige um investimento  continuo nos recursos técnicos e humanos que garantem a 

qualidade do serviço prestado

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-027 Funchal 437 612,89 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511200811

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-018 Santa Cruz 49 357,05 3 146,51 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511008619 V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-162 Funchal 278 959,95 12 750,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511178980

HIDROMADEIRA - HIDRÁULICA E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9020-128 Funchal 307 806,45 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003350
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011970

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Mercê do impacto positivo do incentivo, a sua atribuição permitirá melhorar a saúde financeira, 

contribuindo positivamente para a dinamização da economia regional.
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-011 Funchal 497 940,98 16 500,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003351
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A contribuição para uma rendibilidade mais sustentável é o objetivo final. Igualmente o 

compromisso da Direção da empresa na manutenção dos 21 postos de trabalho são o garante da 

continuidade da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9125-028 Santa Cruz 268 031,11 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-018 Funchal 153 658,52 8 816,15 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003353
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513596623 ALERTA SORRISOS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto na estrutura financeira da empresa, do apoio aos custos de 

funcionamento, permitindo um aumento na sua competitividade e a manutenção de 3 postos de 

trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-094 Machico 39 590,31 2 523,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 30-06-2019 9020-262 Funchal 329 765,16 16 260,87 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511260750 JEAT - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-219 Funchal 16 649,76 1 061,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513220909 MEGA DRINKS - DISTRIBUIÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 31-07-2019 9125-067 Santa Cruz 206 066,37 13 136,73 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511105649

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 

AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com apoio mais formação e melhor e com isto satisfação do cliente 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-000 Santa Cruz 26 333,76 1 678,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023901

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estes incentivos ajudam e muito as pequenas empresas, em virtude de tantas alterações 

legislativas e de tantas exigências em termos de alterações de sistemas informáticos por exemplo.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-071 Funchal 184 849,72 11 784,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003362
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023197

JOVICAL - TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-018 Funchal 76 781,21 4 894,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032285 CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades estruturais, reforçar a sua competitividade e manter os postos de trabalho 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-050 Funchal 46 172,11 2 943,47 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-024 Funchal 175 078,54 11 161,26 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003366
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

07-07-2020 01-01-2018 12-04-2019 9060-131 Funchal 75 185,71 4 793,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511138288

TURISPARGO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende esbater as dificuldades inerentes à sua condição e manter os postos de 

trabalho existentes
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-272 Calheta 256 360,78 16 343,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510314112

SILTRIN - METALURGICA, UNIPESSOAL, 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Siltrin, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9020-148 Funchal 53 656,82 3 420,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003370
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Diálogo Notável, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-154 Funchal 933 167,95 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda, verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-154 Funchal 479 537,23 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003372
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513314318

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 8 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-251 Funchal 104 373,25 6 653,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A grande concorrência no setor obriga a uma adaptação constante, com investimento em 

recursos técnicos atuais e recursos humanos experientes e qualificados.
02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-100 Funchal 1 008 532,20 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 20-07-2019 9000-024 Funchal 262 592,43 16 740,27 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003376
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais. A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9004-541 Santa Cruz 339 088,07 15 474,36 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511264305 QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais. A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-177 Funchal 391 724,76 15 369,86 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510306365 VERSÃOMAGNÓLIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a VERSÃO MAGNÓLIA, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9350-098 Ribeira Brava 203 307,01 12 960,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511163134

ACNG - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 

PARA NEGÓCIOS E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O PROJECTO VISA AJUDAR A COLMATAR OS CUSTOS ADICIONAIS DA EMPRESA INERENTES À 

CONDIÇÃO DE REGIÃO  ULTRAPERIFÉRICA.
20-04-2020 01-01-2018 30-03-2019 9000-267 Funchal 71 866,67 4 581,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513765735 SÓLIDO FAMOSO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sólido Famoso, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-045 Funchal 469 904,60 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001002

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos salariais, os custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas, os 

custos com o consumo de água e respetivas taxas e os custos com prestação de serviços de 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-073 Funchal 88 583,30 5 647,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2020 9200-047 Machico 238 910,54 162 459,17 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001614 FARMACIA CENTRAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para suportar parte das despesas correntes da 

empresa, nomeadamente gastos salariais e respetivos encargos, rendas das instalações, consumo 

de energia elétrica e agua, e ainda a prestação de serviços de contabilidade, assegurando assim, a 

sustentabilidade económica da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-020 Funchal 141 915,57 9 047,12 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511236573

NUNO DRUMOND ESMERALDO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na tecnologia de informação e comunicação 

durante a execução do mesmo.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-028 São Vicente 52 193,14 3 327,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo contribuirá para a modernização das tecnologias de informação e comunicação, 

dotando os nossos colaboradores com novas ferramentas indo de encontro á satisfação dos 

nossos clientes. 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-239 Funchal 178 837,13 11 400,86 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511185391 RODRIGUES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-032 Machico 95 429,68 6 083,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513055908 TONY FERNANDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem impacto na empresa, por vai servir para modernizar os seus meios de 

comunicação e ao nível do marketing vai implementar uma nova estratégia de forma a dar 

conhecer os seus produtos.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-087 Funchal 99 967,22 6 372,92 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais. A empresa está numa situação estável e a 

sua unidade hoteleira e serviços associados são uma referência na oferta turística regional.

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-100 Funchal 380 034,80 16 782,05 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511220332 GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vai contribuir para esbater as dificuldades estruturais de marketing e em tecnologias 

da informação e comunicação.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-013 Funchal 85 547,71 5 453,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio a fundo perdido a empresa vai poder manter os seus postos de trabalho e pagar 

todos os impostos a eles respeitantes.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 113 672,92 7 246,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514168927 GOLD MEDAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gold Medla, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9060-054 Funchal 1 188 679,87 17 000,00 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511121512 REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-098 Ribeira Brava 20 032,84 1 277,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514299410 YONERUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Yonerusa, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-683 Funchal 242 013,42 15 428,35 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513119418 DERIVAFATOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-060 Funchal 26 192,49 1 669,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511018169

SODIPRAVE - SOCIEDADE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AVÍCOLAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-251 Santa Cruz 608 277,76 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 502895632 APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-164 Porto Santo 103 777,62 15 436,92 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dado o ramo de negócio da empresa, é fundamental ter nos seus quadros recursos humanos 

devidamente qualificados, como também as infra-estruturas e os meios tecnológicos serem as 

mais capazes para uma prestação de serviço com elevada qualidade. Neste contexto e tendo a 

gerência e os seus sócios a percepção destes factores que são fundamentais para o sucesso da 

empresa, é entendimento que serão os p

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-246 Funchal 55 083,39 3 511,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514242663 Numeros do Costume, Lda

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresassem regiões Ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a economia regional
20-04-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-727 Funchal 183 735,36 11 713,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 147438624

MARIA MILENA MAROTE DE OLIM 

PERESTRELO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-641 Funchal 127 994,33 8 159,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa tem vindo a utilizar este apoio para melhorar as suas condições de 

trabalho, contratando pessoal com qualificações para as funções criadas, no sentido de se 

dimensionar para uma fase de crescimento que prevê acontecer a partir de 2019.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-107 Funchal 92 412,70 5 891,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-249 Calheta 468 529,05 186 512,77 FEDER 40,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a  , Lda verá melhoradas as suas condições de rentabilidade e 

de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em 

condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este 

Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-047 Funchal 209 236,54 13 338,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003406
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513587390 JJBARBOSA&PEIXOTOLOPES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 23 e não criação de mais um posto 

de trabalho, o que totaliza 24 postos de trabalho, dentro do tecido económico da região. Permite 

ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de investimento em áreas 

funcionais e organizacionais, 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-250 Funchal 266 666,67 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513286004

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS 

PARTILHADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-503 Funchal 378 174,71 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao Sistema de Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das empresas da RAM, no 

Âmbito no Eixo prioritário 11 - "Sobrecustos da Ultraperificidade"
20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-020 Funchal 549 360,39 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003410
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9125-067 Funchal 610 001,99 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais. 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-235 Funchal 330 246,90 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511062117

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA 

EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-113 Funchal 173 301,35 9 666,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509599907

GET START - CONSULTORES E 

FORMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-192 Funchal 22 386,30 1 070,35 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073755

BETAMAR TORRE PRAIA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-164 Porto Santo 808 471,57 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509655831 ILHAFERRAGENS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, rendas, consumos de energia e agua e custo com a prestação da contabilidade.
20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9400-010 Porto Santo 66 010,59 9 819,08 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511258852

S.M. - COMÉRCIO DE ARTESANATO E 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio previsto no presente projeto, irá potenciar a competitividade da empresa, permitindo 

suportar os custos de funcionamento e tornando-a mais rentável.
02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9270-000 Porto Moniz 128 471,50 8 190,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511007337

FRANCISCO AMARO DE 

SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sendo uma atividade predominantemente de mão de obra intensiva, a empresa tem-se deparado 

com enormes dificuldades de tesouraria devido à redução das suas vendas versus os elevados 

custos de estrutura. Assim este apoio tem sido importante neste período de transição em que a 

empresa teve de encontrar soluções para se reinventar face à agressividade da sua concorrência.  

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-014 Funchal 307 957,27 16 721,31 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511080042

BETAMAR PRAIA DOURADA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-164 Porto Santo 412 401,64 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003421
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 502821361 PORTO SANTO GESTE, HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-164 Porto Santo 595 018,80 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513208682 TEIXEIRA & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, custos com consumo de 

energia elétrica e rendas.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-097 Funchal 92 747,14 5 912,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003424
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa paranovos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 20-01-2019 9060-122 Funchal 588 433,40 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003425
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa encontra-se numa fase de consolidação do seu crescimento, após o 

período longo de investimento, que terá de ser recuperado, através de uma gestão cuidada do 

seu Cash Flow, de forma a conseguir liquidar o seu elevado endividamento bancário. Por isso 

todo o apoio à tesouraria é muito útil.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2018 9000-163 Funchal 524 696,52 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A partir de 2016, tem sido possível melhorar os resultados da empresa através não só do 

reajustamento do mercado mas também dos incentivos recebidos que permitiram minimizar os 

efeitos negativos das políticas de contenção nacionais. 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-000 Calheta 93 744,95 5 976,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003430
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508187265

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com a 

perspectiva de investimento em equipamentos para as duas lojas que dispõe neste momento.
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-059 Santa Cruz 185 033,08 11 795,86 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003434
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511277210

CONSTRUPAV - COMÉRCIO E 

ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição deste incentivo vai ter um impacto muito positivo na tesouraria da empresa, uma vez 

que, a despesa já foi efctuada, logo este incentivo vai ajudar a criar ferramentas que permitirâo 

melhorar os  factores anexos á produtividade,tais como: novas tecnologias de informação e de 

promoção e apresentação da empresa com vista á melhoria da notorieadade e alavncagem na 

diversificação das difer

07-07-2020 01-01-2018 30-06-2019 9325-321
Câmara de 

Lobos
142 714,92 9 098,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003439
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510272908

OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-116 Funchal 112 499,61 7 171,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo isto, o incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na 

sustentabilidade da empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-044 Funchal 109 356,04 6 971,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-105 Funchal 333 793,68 16 346,15 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003443
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo irá gerar um aumento significativo dos capitais próprios, por via do crescimento dos 

resultados. Isso terá um impacto notável nos indicadores financeiros, influenciando 

positivamente a solvabilidade e autonomia financeira da empresa.O incentivo melhorará ainda os 

índices de rentabilidade da empresa, tornando-a mais atractiva.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-058 Funchal 197 615,71 12 598,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003444
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-095 Porto Moniz 147 517,60 9 404,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 501967486 MANUEL FERNANDO J.RILHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 2830-355 Funchal 127 191,23 8 108,44 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003446
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa paranovos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-235 Funchal 541 908,53 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003447
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511103565

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carpicaldeira - Carpintaria Unipessoal, Lda verá melhoradas 

as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 30-04-2019 9300-324 Funchal 241 747,10 15 411,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003448
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511009232 SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A manter o crescimento será possível atingir em 2020 uma maior solidez financeira que estará no 

entanto limitada á capacidade para conseguir a contenção nos custos operacionais, sendo o 

contributo do incentivo essencial para atenuar o efeito do aumento destes custos.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 940 101,32 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9050-401 Funchal 216 844,78 13 823,86 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513058656 ESCALACONSTANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de apoio a despesas correntes da empresa, nomeadamente, gastos 

com recursos humanos e respetivos encargos sociais. A empresa está numa situação estável e os 

seus serviços associados pretendem ser uma referência na oferta regional desta área de 

atividade.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-048 Funchal 278 120,78 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003451
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511028717 RODRIGUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

. 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-027 Funchal 44 756,88 2 853,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-051 Funchal 210 035,95 13 389,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 20-04-2020 01-01-2018 28-02-2019 9325-087
Câmara de 

Lobos
350 910,77 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003454
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da gerência investir na manutenção das infraestruturas, como também nas tecnologias 

de informação e comunicação durante a execução do projecto.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 219 455,20 13 990,27 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511261110

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A maior percentagem de incentivo a receber provém de gastos salariais e rendas de instalação da 

empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-682 Funchal 48 069,94 3 064,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003457
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-078 Machico 291 309,83 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003458
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510808174

MAGICDOLPHIN - ATIVIDADES 

MARÍTIMAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-019 Funchal 60 500,59 8 999,46 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003459
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511153490 AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9325-000
Câmara de 

Lobos
77 246,33 4 924,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003460
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509355900

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9125-067 Santa Cruz 174 158,95 11 102,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510276261

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um apoio aos custos de funcionamento da 

empresa, e que vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente 

custos salariais e respetivos encargos, rendas das instalações, água e energia elétrica e serviços 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 30-06-2019 9300-324
Câmara de 

Lobos
240 161,71 15 310,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003462
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511095406

MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZTUR – Hotelaria e Turismo, Lda verá reforçadas as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições 

de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-156 Porto Moniz 96 550,97 6 155,12 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280009 MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-291 Funchal 380 603,75 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511212364

MENESES & MENESES - TRABALHOS 

EM FERRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Meneses & Meneses - Trabalhos em ferro, Lda verá 

melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-159 Calheta 21 850,71 1 392,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003466
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509704581 MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020- Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
02-09-2020 01-01-2018 30-06-2019 9350-105 Ribeira Brava 267 701,79 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510665276

AEXPLICA - CENTRO DE 

APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-129 Funchal 43 503,44 2 773,35 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003468
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513139710

NGCATIVO7 - NEGÓCIOS, 

CONTABILIDADE E GESTÃO , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-679 Funchal 17 781,86 1 133,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003469
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e luz 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-314 Ponta do Sol 73 198,55 4 666,41 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003470
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A MWR, prevê, no ano corrente aumentar o seu volume de negócios, bem como os seus recursos 

humanos, podendo assim obter uma capacidade financeira que lhe permita aceder a novos 

investimentos e a novas áreas de mercado.

02-09-2020 01-01-2018 31-07-2019 9350-104 Santa Cruz 257 931,98 71 467,09 FEDER 28,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003471
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um apoio aos custos de funcionamento da 

empresa, o que vai permitir suportar parte das suas despesas, nomeadamente: Custos Salariais e 

respetivos Encargos, Rendas das instalações, consumo de Agua e Eletricidade e serviços de 

Contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-030 Santa Cruz 166 983,09 10 645,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003472
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-705 Funchal 73 991,53 4 716,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003473
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-354 Santa Cruz 221 721,74 14 134,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003474
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511003277 ANTÓNIO FAUSTINO DE ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa opera num setor altamente concorrencial e procura promover a sua capacidade 

competitiva através da aposta na qualidade do seu produto/serviço. Para isso conta com 

colaboradores experientes e altamente qualificados, uma imagem de prestigio junto do setor da 

construção civil e uma localização privilegiada no centro do Funchal, fatores que este projeto visa 

preservar e potenciar.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-027 Funchal 208 124,57 13 267,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 115 150,44 7 340,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003477
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510983863 LOURENÇO BASÍLIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-038 Funchal 122 933,57 7 837,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514293039 PERMANENTEUFORIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Permanenteuforia, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-065 Funchal 58 288,62 3 715,90 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511145144

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE 

COSMÉTICA E APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-248 Funchal 68 976,07 4 397,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003480
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 199636052 CARLA ANDRETTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-035 Funchal 14 916,92 950,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003481
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-067 Santa Cruz 235 309,72 15 001,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003483
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511040202

BIO-LOGOS - COMÉRCIO E 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 

NATURAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-048 Funchal 90 703,28 5 782,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511140070

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-000 Ribeira Brava 168 585,68 10 747,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003485
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511266600

DERMOFTALASER - DIAGNÓSTICOS E 

TERAPÊUTICA MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-719 Funchal 54 922,73 3 501,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003486
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 30-06-2019 9125-215 Santa Cruz 301 572,02 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003487
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511277334 2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-090 Funchal 106 696,19 6 801,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511188455

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-091
Câmara de 

Lobos
257 788,98 16 434,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003489
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510795820 TOQUE D'AROMAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um apoio aos custos de funcionamento da 

empresa, o que vai permitir suportar parte das suas despesas em salários e respetivos encargos, 

rendas das instalações, consumo de agua e energia e serviços de contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-035 Santa Cruz 274 660,46 16 150,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-022 Funchal 126 078,61 8 037,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003491
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513547878

RADICAL TROPICAL - RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

Governo Regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-062 Funchal 211 438,80 12 112,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003492
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-705 Funchal 125 792,26 8 019,26 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003493
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510088791 NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-192 Funchal 81 491,89 6 060,96 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511051263

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 IV 20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9350-205 Calheta 100 456,17 8 965,71 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003495
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-206 São Vicente 293 997,66 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003496
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-022 Funchal 46 386,31 2 957,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-042 Santa Cruz 515 229,30 122 009,79 FEDER 24,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003498
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-047 Machico 177 286,44 120 554,78 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Hotel do Carmo está situado no centro do Funchal, próximo do comercio, museus e outros 

pontos de interesse cultural. A sua exploração potencia a dinamização do centro da cidade e o 

desenvolvimento de toda a atividade turística e comercial.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-027 Funchal 534 710,90 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003501
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511054548

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o projecto em causa viabilizará a concretização de iniciativas tendo em vista o reforço 

da actividade comercial e, por outro lado, permitirá a manutenção do actual volume de emprego 

e criação de mais um posto de trabalho. Deste modo, a qualidade dos serviços prestados, factor 

determinante para a retenção de clientes e, consequentemente, para a sustentabilidade do 

negócio era garantido.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-103 Santa Cruz 164 288,24 10 473,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-127 Funchal 281 100,70 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-127 Funchal 289 861,47 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003504
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9370-250 Funchal 215 814,44 25 176,19 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003505
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511255870

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na empresa servirá para a aquisição de equipamento tecnológico. 07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-046 Funchal 87 306,10 5 565,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511194935 MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 04-02-2019 9050-071 Funchal 49 863,58 3 178,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.Irá haver a criação de um posto de trabalho, tendo o 

trabalhador menos de 35 anos (jovem).

20-04-2020 01-01-2018 30-06-2019 9360-500 Ponta do Sol 266 558,47 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511086407

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-042 Santa Cruz 346 112,66 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o projecto em causa viabilizará a concretização de iniciativas tendo em vista o reforço 

da actividade comercial e, por outro lado, permitirá a manutenção do actual volume de emprego 

desse modo assegurando a qualidade dos serviços prestados, factor determinante para a 

retenção de clientes e, consequentemente, para a sustentabilidade do negócio.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-174 Funchal 166 619,31 10 621,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511004940 JOSE RODRIGUES DE CAIRES & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-079 Funchal 282 250,06 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Projecto irá contribuir para a obtenção de um resultado operacional mais favorável com o 

apoio obtido aos gastos com salários , encargos socias, rendas, eletricidade e aguá. Também irá 

contribuir para uma maior liquidez financeira a curto prazo.

02-09-2020 01-01-2018 22-01-2019 9050-440 Funchal 205 833,27 13 121,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511260822

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9100-202 Santa Cruz 323 203,73 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003513
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-07-2018 30-06-2019 9000-082 Funchal 465 865,13 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

378/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-003514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513994793 SPLENDIDCOURTESY - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 02-07-2019 9370-634 Calheta 20 216,42 2 577,59 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510373976

GERAÇÃO SÓLIDA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Geração Sólida, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-014 Santa Cruz 17 545,95 1 118,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003516
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513383271

DINARTE DE SOUSA FREITAS - MÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-273 Funchal 34 814,94 2 219,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003517
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002009

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & 

CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, custos com consumo de 

energia elétrica e água e rendas.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-021 Funchal 352 296,53 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511274190

PLANO I9 - SOLUÇÕES GLOBAIS 

LOGÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9020-330 Funchal 173 208,57 11 042,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510592228 ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-023 Funchal 60 734,70 3 871,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003520
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9304-007

Câmara de 

Lobos
298 655,96 37 706,39 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-027 Funchal 106 995,42 6 820,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-247 Calheta 271 447,98 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-027 Funchal 253 764,00 16 177,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513393048 M. RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nestes primeiros anos de atividade o investimento inicial ainda está a ser recuperado pelo que, o 

incentivo vai contribuir para impulsionar o crescimento atenuando o peso dos gastos 

operacionais  nos resultados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-219 Funchal 190 251,56 12 128,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011032 JOSE LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-027 Funchal 35 979,71 2 293,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 MADCONTA - CONTABILIDADE DA MADEIRA, LDA. CONSTITUÍDA EM OUTUBRO DE 1989, É UMA 

EMPRESA CUJA ACTIVIDADE PRINCIPAL CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADES, PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS E CONSULTORIA FISCAL AOS SEUS CLIENTES, 

CONTA COM 15 POSTOS DE TRABALHO QUE IRÁ MANTER E ESTE INCENTIVO TORNA-SE 

INDISPENSÁVEL DE FORMA A COMPENSAR OS CUSTOS ADICIONAIS PELA SITUAÇÃO DE 

ULTRAPERIFERIA

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-046 Funchal 309 563,47 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511037740

VETFUNCHAL-CENTRO MEDICO 

VETERINARIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 10118,58 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a eletricidade e custos com os serviços da 

contabilidade).

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-171 Funchal 134 514,43 8 575,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003529
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511034490 ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 138 443,81 8 825,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-002 Funchal 292 480,30 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-065 Funchal 258 986,35 16 510,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509893210

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9125-014 Funchal 34 008,91 2 168,07 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9300-039
Câmara de 

Lobos
29 974,11 1 910,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511130635

VICENTE VIEIRA - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-749 Funchal 845 182,25 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511225016

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-125 Funchal 271 005,51 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003536
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514268913

AMPLA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-501 Funchal 38 981,04 2 485,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo permite atenuar os efeitos do aumento dos custos operacionais e manter uma equipa 

técnica capaz de responder aos desafios da atividade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-149 Calheta 283 032,24 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513392742

BÁRBARA PEREIRA & GUIMARÃES 

ROSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-685 Funchal 27 249,72 1 737,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513564390 SUNDAY IMPACT - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9225-210 Machico 67 967,06 5 777,20 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511211120

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-219 Funchal 60 897,33 3 882,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003541
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 221246010

MIGUEL NOBREGA RODRIGUES 

BETTENCOURT

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-131 Santa Cruz 31 534,43 2 010,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003542
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511197640

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-000 Funchal 143 653,76 9 157,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003543
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513312790 FMC.FARMÁCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9300-164
Câmara de 

Lobos
151 740,49 9 673,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003544
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-617 Funchal 190 169,66 12 123,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508697638 VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento em tecnologias de informação e comunicação. 07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9240-225 São Vicente 91 375,60 5 825,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003546
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510889441 BEER GARDEN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 04-02-2019 9000-250 Funchal 109 704,42 6 993,66 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003548
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513240977 CÍRCULOS & LENDAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-679 Funchal 71 700,40 4 570,90 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003549
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510527655 PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a PIRAMIDODISSEIA, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 135 581,84 8 643,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513659480 ESFERAS & PIRÂMIDES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-679 Funchal 75 858,22 4 835,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508616514 PALCO DA MEMÓRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-051 Funchal 216 765,83 13 818,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003552
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511095570

SANTA MARIA - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 16807,73 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a renda e custos com os serviços da 

contabilidade).

02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9000-064 Funchal 224 103,11 14 286,57 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511220588 LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-026 Funchal 37 175,82 2 369,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513908544 PANÓPLIA DE CONQUISTAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 10 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-088 Funchal 154 467,36 9 847,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003555
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511211066

SUN-LIGHT - FABRICAÇÃO DE TOLDOS, 

ESTORES E REPRESENTAÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-209 Funchal 50 284,05 3 205,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Funchal 511 550,39 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003557
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511184549

RESTAURANTE MAR BRANDO - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Restaurante Mar Brando,Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 158 056,10 10 076,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 174831498 MARIA FATIMA GONÇALVES PINTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 2792,40 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a renda, a eletricidade e a água).

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-254 Funchal 29 416,84 1 875,33 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508086728

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-209 São Vicente 58 291,61 3 716,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003560
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511043155

APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem por objetivo a concretização de um incentivo ao funcionamento relativo aos 

custos com o pessoal, energia e água e respectivas taxas do período de 2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-025 Funchal 1 376 509,07 16 163,93 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513396420 RDT, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RDT, Unipessoal Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-030 Santa Cruz 17 520,59 1 116,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513050515

ROSALINA COELHO - SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-635 Funchal 83 469,40 5 321,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003563
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 215354583 PAULO FILIPE FERNANDES                                                                              

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A microentidade Conta Mais Certa é a Marca dada à atividade de Contabilidade e Consultadoria 

Fiscal do empresário em nome individual Paulo Filipe Fernandes, atividade esta constituída desde 

o ano de 2012. A entidade desenvolve projetos que satisfazem o objetivo e a prioridade para este 

tipo de apoio, que se enquadra na tipologia dos projetos individuais que visa esbater as 

dificuldades permanentes

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-211 Funchal 17 332,09 2 578,16 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511183100

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-000 Santa Cruz 17 873,47 1 139,43 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511050844 ORNELAS & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atividade desenvolvida tem uma grande percentagem de custos fixos associados, pelo que 

existe alguma rigidez para atuação pela via da redução de custos.A aposta na diversificação dos 

serviços é uma prioridade para o crescimento do negócio e a atribuição do incentivo vem 

viabilizar esta evolução.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-073 Funchal 115 742,59 7 378,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-679 Funchal 11 829,92 754,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003567
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511195362

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-153 Santana 61 748,75 3 936,49 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em Regiões Ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade  e bem 

assim os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a economia regional
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-042 Santa Cruz 142 096,13 9 058,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510980864 FARMACIA HONORATO, LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais 

das regiões ultraperiféricas
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 126731,66 8079,14 FEDER 0,06

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-003570
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510938477

FUNCHALGRAF - EMPRESA DE ARTES 

GRÁFICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 49 934,84 3 183,35 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo deste projeto é manter a competitividade da empresa, evitando a subida dos preços, 

minimizando o impacto dos custos de estrutura que estão pressionados pelas medidas 

implementadas pelo Governo. A empresa mantém uma aposta contínua nas tecnologias da 

informação e comunicação, o que lhe permite uma maior eficácia de serviço e uma maior 

capacidade de satisfação das necessidades do clie

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-160 Santa Cruz 286 556,94 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510549829

VEXCLIMA - PROJETOS E INSTALAÇÕES 

DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-501 Funchal 20 862,30 1 329,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003573
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 278 941,80 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511065353 BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em Regiões ultraperiféricas, para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 320 850,84 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511186428

LUÍS FILIPE CORREIA - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A prática da medicina dentária é uma atividade onerosa, com poucos apoios económicos,sujeita a 

muitas regras e deve ser desenvolvida tendo em conta a saúde e o bem estar do utente, os 

princípios éticos e deontológicos, mas também a viabilidade económica do negócio..

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-019 Funchal 25 260,52 1 610,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003576
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510631290

ESTROFES & LEGENDAS - CONSTRUÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-679 Funchal 58 992,50 3 760,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003577
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510298567 TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-611 Funchal 53 971,45 3 440,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-082 Funchal 301 069,36 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003579
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-107 Santana 307 671,48 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511193149

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9030-323
Câmara de 

Lobos
227 669,26 14 513,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 213386771 CARLA CRISTINA DE JESUS ALVES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-067 Funchal 63 700,69 4 060,92 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio obtido sobre os custos salariais e com os custos com eletricidade, água e rendas 

contribui para uma maior e melhor rentabilidade na empresa, contribuindo com isto para a sua 

manutenção no mercado mantendo os seus postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-001 Santa Cruz 257 071,90 16 388,33 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003583
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511147473

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE 

REABILITAÇÃO DA MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-047 Funchal 174 670,33 11 135,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511030541 MARIA JOSE RODRIGUES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio a fundo perdido a empresa vai mantendo a sua atividade e também os seus 

postos trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-227 Funchal 74 959,94 4 778,70 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003585
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-152 Funchal 308 155,59 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003586
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032129

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-025 Funchal 122 416,26 7 804,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510925898 JOMARRI, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-138 Funchal 34 399,24 2 192,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003588
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511124686

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-018 Funchal 268 393,54 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003590
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514090642 BRILHO ÉPICO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 67 138,29 4 280,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003591
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-246 Funchal 29 712,56 1 894,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511169396

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA 

CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-225 São Vicente 170 625,08 10 877,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511171927

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-017 Funchal 16 985,77 1 082,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003595
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513013881 ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-088 Santa Cruz 63 964,80 4 077,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003596
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-198 Funchal 410 415,68 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003597
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-047 Machico 40 730,54 27 696,77 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003598
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513630546

AZÁFAMA E SUCESSO - UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Azáfama & Sucesso, Lda, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-324 Ponta do Sol 197 016,40 12 559,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003599
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510145876 C.S. - REPARAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a C.S. - REPARAÇÕES, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 01-01-2019 9050-071 Funchal 49 721,47 3 169,74 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com o apoio recebido com base  dos custos salariais do ano de 2018 vem aumentar a 

sua tesouraria e liquidez a médio prazo, melhorando os resultados obtidos.
07-07-2020 01-01-2018 21-01-2019 9004-536 Funchal 383 161,11 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003602
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

NEWTRAVEL é uma agencia de viagens com 7 colaboradores que se candidatam ao programa 

funcionamento 2020 IV com a intenção de obter uma compensação pela sua situação de 

ultraperiferia resultando indiretamente no aumento dos seus resultados e performance 

financeira.  

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 190 162,39 12 122,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003604
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511199139

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-025 Funchal 123 061,96 7 845,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Máxima Dinâmica é uma referência a nível regional nas áreas de construção civil e reparações. 

O projeto visa aumentar a competitividade da empresa e esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da mesma, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via do 

apoio dos custos de funcionamento que incorre.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-400 Machico 279 668,75 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003607
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508360382 ACERTOTAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-072 Funchal 160 864,11 10 255,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003608
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 317 173,97 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511039514

DISMADE - DISTRIBUIÇÃO DA MADEIRA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-206 Machico 430 507,72 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510668470

BCOPI - EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-163 Funchal 138 192,20 10 767,48 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003611
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 9068,64 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, as 

contribuições para a segurança social e as rendas).

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-329 Funchal 120 915,22 7 708,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003612
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509791735

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 61 855,59 3 943,30 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511236514

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-040 Machico 101 793,25 6 489,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

20-04-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-198 Funchal 39 220,65 2 500,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003615
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511259832 AKIKALHETA - PIZARIA E CAFÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a AKIKALHETA PIZARIA E CAFÉ, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-000 Calheta 96 918,71 6 178,57 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003616
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-166
Câmara de 

Lobos
229 018,67 12 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação 

económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível gl

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-077 Machico 131 263,60 8 368,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003618
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511134681

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-721 Funchal 115 957,58 7 392,30 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003620
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511014465

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso os meios disponibilizados pala UE e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultra-periférica e a fomentar o nível de emprego.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-174 Funchal 92 106,60 5 871,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003621
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511151306

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa dedica-se ao comércio de veículos motorizados de uma das mais prestigiadas marcas, 

a YAHAMA entre outras e à sua manutenção e conta com uma equipa de 6 pessoas.Sendo uma 

área onde perde força de negociação com os fornecedores pelos custos de transporte torna-se 

indispensável esta candidatura de forma a compensar a situação de ultra periferia e os custos 

adicionais que dai são originado

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-026 Funchal 102 637,68 6 543,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511006829

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Duplipélago, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-046 Funchal 131 833,46 8 404,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511091567 JUVENAL & ELISABETE LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Juvenal & Elisabete, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-027 Funchal 57 640,33 3 674,57 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003624
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Através do incentivo, vamos criar ferramentas que permitam melhorar os seguintes fatores:1º - 

Aumento da produtividade dos Recursos Humanos.2º - Introdução de novas tecnologias de 

informação

20-04-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-161 Funchal 169 939,41 10 833,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003625
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510500587

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-039 Ribeira Brava 135 689,25 8 650,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511104880

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS 

DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Santa Cruz 198 632,20 12 662,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003627
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511013094

GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-060 Funchal 384 076,27 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-057 Funchal 120 263,16 7 666,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511123680

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro sobre os custos acrescidos resultantes das localização ultra periférica da 

empresa, nomeadamente os custos de mão de obra, rendas e serviços de contabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9050-075 Funchal 347 243,34 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510348726 CABEÇO DAS MACIEIRAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-101 Santa Cruz 54 259,09 3 459,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511038798

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura pretende o apoio para superar as dificuldades permanentes e estruturais  

sentidas pelas empresas da Região Autónoma da Madeira, 
02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9050-075 Funchal 168 816,00 10 762,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003632
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 10-08-2019 9325-037 Funchal 121 237,35 7 728,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de custos de transporte de 2018 20-04-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-069 Funchal 133 795,46 113 726,14 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os sobrecustos da ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9050-015 Funchal 90 458,05 10 709,58 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513746854 TWINS ASSETS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9050-015 Santa Cruz 102 719,85 6 548,39 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003636
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

SM PHARMA é uma farmácia com 13  colaboradores que se candidatam ao programa 

funcionamento 2020 IV com a intenção de obter uma compensação pela sua situação de 

ultraperiferia resultando indiretamente no aumento dos seus resultados e performance 

financeira.A empresa apresenta capital proprio positivo e autonomia financeira bem superiores 

aos 10% assim como os restantes rácios apresentam valores s

20-04-2020 15-01-2018 31-01-2019 9000-116 Funchal 176 417,28 11 246,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003637
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-082 Funchal 171 131,97 10 909,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003638
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor deste projeto pretende investir na expansão do seu negócio, nomeadamente com a 

abertura de um novo estabelecimento, motivo pelo o qual irá proceder à criação de 6 postos de 

trabalho jovens. Deste modo, julgamos que uma taxa de crescimento do volume de negócios de 

5% entre 2018 a 2020 é bastante sustentável, mesmo num cenário péssimista, sendo até 

expectavel um crescimento bem superior a

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9225-150 Machico 230 325,73 17 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003639
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Eco-Color, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-116 Funchal 84 074,42 5 359,74 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003640
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511239416

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

netmachine é uma empresa com 8 colaboradores que se candidatam ao programa funcionamento 

2020 IV com a intenção de obter uma compensação pela sua situação de ultraperiferia resultando 

indiretamente no aumento dos seus resultados e performance financeira.Compensando assim os 

custos de se situar numa região ultraperiferica.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-001 Funchal 99 494,25 6 342,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511138245 ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2019 9000-082 Funchal 331 851,67 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003642
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510566561

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-044 Funchal 80 230,74 5 114,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

389/738
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M1420-11-6076-FEDER-003644
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Mariazinha do Transval, Lda verá melhoradas as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-005 Funchal 155 696,11 9 925,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003645
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511220499 GARCIA & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

02-09-2020 01-01-2018 21-01-2019 9300-081
Câmara de 

Lobos
53 364,84 3 402,01 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003646
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510035671 JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Faz já parte da política da empresa manter os postos de trabalho criados e essenciais a sua 

actividade. Como tal, compromete-se perante este apoio a manter os 29  postos de trabalho 

existentes na data da candidaturaA notação estimada para este critério é de 40 pontos. 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-110 Machico 299 728,98 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por se tratar de uma PME o subsídio à exploração que se estima obter é de 20 000,00 Euros que 

resulta do limite previsto na alínea b) do nº 1 do art.º 11º da Portaria nº 374/2019. As despesas 

elegíveis consideradas no Mapa de Investimento foram as relacionadas com os custos salariais e 

as contribuições para a segurança social.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9030-317
Câmara de 

Lobos
310 810,35 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513501584 SÓLIDA VIRTUDE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sólida Virtude, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-250 Funchal 155 141,78 9 890,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511199228

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-087 Machico 48 797,04 3 110,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa dedica-se a atividade de farmácia, conta com 10 colaboradores e candidata-se ao 

programa funcionamento 2020 IV com a intenção de obter uma compensação pela sua situação 

de ultraperiferia resultando indiretamente no aumento dos seus resultados e performance 

financeira.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-127 Machico 260 878,72 16 631,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003651
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-083 Machico 228 656,41 14 576,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003652
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511113749 ATLANTE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Atlante é uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com 

capital próprio positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as 

necessidades do seu cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 83 900,92 5 348,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511203373

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA 

E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 76 013,92 4 845,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511247770 ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade desta empresa, será essencialmente ao nível dos 

custos operacionais suportados para prestação dos serviços que fornece ao cliente. Assim, este 

projeto visa possibilitar a inovação e renovação quer dos recursos técnicos como tecnológicos, 

permitindo assim um aumento da qualidade do serviço prestado, não só ao cliente mas também 

aos recursos humanos 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-127 Santa Cruz 313 091,48 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003655
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, procurando mitigar as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas, asseg

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-127 Funchal 548 424,25 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003656
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por se tratar de uma PME o subsídio à exploração que se estima obter é de 20 000,00 Euros que 

resulta do limite previsto na alínea b) do nº 1 do art.º 11º da Portaria nº 374/2019. As despesas 

elegíveis consideradas no Mapa de Investimento foram as relacionadas com os custos salariais e 

as contribuições para a segurança social.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-053 Porto Moniz 273 107,30 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-237 Santa Cruz 509 353,08 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-251 Funchal 233 929,62 14 913,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511066643

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A ENKROTT dedica-se a atividade de importação e comercialização de equipamentos na área de 

tratamento de aguas e de aguas residuais e gestão de fornecimento de aguas,  candidata-se ao 

programa funcionamento 2020 IV com a intenção de obter uma compensação pela sua situação 

de ultraperiferia resultando indirectamente no aumento dos seus resultados e performance 

financeira.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-171 Funchal 175 515,62 11 189,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9385-120 Calheta 65 152,12 4 153,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513192158 ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 8811,02 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a eletricidade e custos com os serviços da 

contabilidade).

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-107 Funchal 117 480,20 7 489,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510655017 REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-056 Funchal 41 924,26 2 672,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003663
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511165498

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o incentivo previsto no actual projecto a Unilateral verá reforçada a sua capacidade 

financeira e de liquidez, conseguindo melhorar a sua capacidade de resposta nas suas 

obrigações.O presente projecto visa sobretudo a compensação dos sobrecustos da empresa na 

sua parcela operacional.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9125-169 Santa Cruz 230 588,17 14 699,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511084099

TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-069 Funchal 42 527,08 2 711,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003667
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513838686

MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A MRT registou uma taxa de crescimento do volume de negócios de 19,54% entre 2017 a 2018 

sendo que também irá criar um posto de trabalho liquido para fazer face ao aumento da procura. 

Deste modo, consideramos sustentável uma taxa de crescimento na ordem dos 9% entre 2018 a 

2020, sendo até expectável um crescimento superior. 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-209 Funchal 168 377,03 12 075,80 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003668
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508326800 CORES SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira das Cores Salteadas Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e 

manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos 

fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que 

se verifica a nível global. 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-119 Funchal 27 791,78 1 771,72 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003669
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035675

MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 11810,96 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a eletricidade e a água).

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-079
Câmara de 

Lobos
157 479,45 10 039,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511053720

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9020-251 Funchal 224 042,44 12 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003671
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511204388

POOLGEST - CONSULTORIA EM 

PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos, 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-000 Funchal 81 836,14 5 217,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003672
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 116 945,56 7 455,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003673
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 911010726 MANUEL FIGUEIRA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Manuel Figueira, Herds verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-000 Funchal 68 337,91 4 356,55 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 132 118,31 8 422,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003675
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7.5% 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Funchal 537 477,20 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513434607

PLAILHA - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio concedido será uma grande ajuda para a manutenção dos postos de trabalho e um 

incentivo para continuar a sua estratégia de cresimento
20-04-2020 01-01-2018 31-12-2019 9020-128 Funchal 146 195,75 9 319,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003677
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509565131

JOÃO RODRIGUES & NÉLSON FERREIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira João Rodrigues e Nélson Ferreira, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa 

e manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos 

fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que 

se verifica a nível global. 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-133 Santa Cruz 51 201,16 3 264,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003678
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511223528

FUN - CENTROS TEMÁTICOS DO 

FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 17833,56 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a eletricidade e a água).

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-051 Funchal 237 780,79 15 158,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003679
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 125074867 JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-068 Funchal 199 858,54 12 740,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003680
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513826211 IVAN CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-158 Funchal 78 255,66 4 988,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511019270 FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2019 e durante a execução deste, uma 

vez que está em fase de implementação, novas versões de SW e HW
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 295 573,36 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003682
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511004435 PEDRO, GOMES & MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-021 Funchal 140 195,05 8 937,44 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003683
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

07-07-2020 01-01-2018 01-02-2019 9000-000 Calheta 86 225,08 5 496,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003684
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9060-400 Funchal 188 894,66 12 042,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003685
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511283822

VISUALDENTE - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 9432,51 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais e as 

contribuições para a segurança social).

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-021 Funchal 125 766,83 8 017,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003686
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-135 Calheta 146 656,06 9 349,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003687
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-260 Funchal 48 593,19 3 097,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513017011

BEYONDADVANTAGE, CONSULTORIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-401 Funchal 78 379,60 4 996,70 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003690
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511285086 ZEROVINTEOITO DESIGN LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-708 Santa Cruz 85 224,00 5 433,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511252595

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E 

ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 56 334,73 3 591,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511274165 CARGOGRUA, TRANSPORTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade  - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-161

Câmara de 

Lobos
58 980,97 3 760,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507910656 MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade - taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre a segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-143 Funchal 43 069,15 2 745,66 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003694
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511191731 NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobre custos de ultraperificidade - Taxa de 7,5% sobre custos salariais, encargos 

sobre segurança social, rendas, eletricidade, agua e contabilidade 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 32 301,55 2 059,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511138180 RH RADIADORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-326
Câmara de 

Lobos
39 568,89 2 522,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511124970

ALPENDRE - DECORAÇÕES E DESIGN, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-026 Funchal 22 860,41 1 457,35 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003697
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513197729 LOVELY FORMULA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação sobrecustos de ultraperificidade 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-162 Funchal 30 505,32 1 944,72 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003698
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513519378

AGOSTINHO COSTA ABREU, 

UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 6589,73 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento acrescido do prémio de 

realização previsto no nº 2 do art.º 14 da Portaria 374/2019 no montante de 2196,58 Euros (pela 

criação de dois postos de trabalho para jovens de idade igual ou inferior a 35 anos).

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9050-011 Funchal 57 845,42 11 062,93 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003700
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o presente incentivo, uma vez direccionados para os custos operacionais da empresa, 

garantem, de certa forma a continuidade sustentável, da actividade da empresa. 
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-169 Santa Cruz 342 476,91 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003701
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-050 Funchal 107 025,45 6 822,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003703
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509796664 DESTINO EXCITANTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-412 Machico 129 866,30 10 118,75 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-000 Santa Cruz 94 859,45 6 047,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003707
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510150144 ANDRADE & VELOSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Andrade & Velosa, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-231 Funchal 38 574,88 2 459,15 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 07-07-2020 01-08-2018 31-07-2019 9060-255 Funchal 1 048 025,14 15 488,89 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513126007 MISTURA GLACIAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da Competitividade da Empresa através da compensação dos custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9304-003

Câmara de 

Lobos
83 738,90 5 338,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa cumpre com os requisitos legais, daí ter diversas candidaturas aprovadas podendo 

assim usufruir deste sistema de incentivos.Apresenta um quadro de pessoal estável e que 

pretende manter para o futuro.Tem capital próprio positivo.A minimização dos custos fará com 

que os preços praticados seja uma vantagem concorrencial pois os preços praticados junto dos 

clientes não tem de ser aumen

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-236 Funchal 1 102 017,70 15 553,19 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9304-003

Câmara de 

Lobos
249 573,06 15 910,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 17420,39 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social e as despesas com a eletricidade).

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-113
Câmara de 

Lobos
231 475,49 14 756,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003713
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511028920 GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-024 Funchal 242 462,32 15 456,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003714
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513529381 MAURÍCIO & JORDÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-036 Santa Cruz 90 428,89 5 764,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003715
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513678891 METROMÁRMORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9350-031 Calheta 60 286,03 3 843,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511193181 ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa consegue obter uma capacidade financeira que lhe 

permite, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9325-000
Câmara de 

Lobos
90 036,06 5 739,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

395/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-003717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513499814 ENCANTOS DESPERTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 11450,31 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a eletricidade, a água, as rendas e as avenças 

de contabilidade).

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-140 Funchal 151 627,02 9 666,22 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003718
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510776094

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na sua condição ultra-periférica este tipo de apoios são fundamentais para esbater esta condição 

e reforçar a sua competitividade, introduzindo no mercado uma solidez de concertação e possível 

criação de emprego.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-406 Ribeira Brava 506 154,54 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003719
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 93.832,56 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, consumo de água, energia elétrica.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-075 Funchal 93 832,56 6 646,47 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511285876 GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 30-04-2019 9000-192 Funchal 588 414,73 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003721
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511074387

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E 

COMÉRCIO DE IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica 07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-019 Funchal 49 564,85 3 159,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003722
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos do funcionamento, nomeadamente aos custos salariais e às rendas de 

instalações.
02-09-2020 01-01-2018 30-04-2019 9000-082 Funchal 268 325,55 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-043 Funchal 126 063,39 8 036,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511053622

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E RAMO 

AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-064 Santa Cruz 270 378,22 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511222386 R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-215 Santa Cruz 358 405,90 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003726
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073984

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E 

ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

20-04-2020 01-01-2018 29-07-2019 9300-166
Câmara de 

Lobos
42 602,72 2 715,92 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003727
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-093 Porto Moniz 422 898,22 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

396/738
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M1420-11-6076-FEDER-003728
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511235240

RESTAURANTE PRAIA DOS REIS 

MAGOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 15654,21 Euros que resulta da aplicação de 

7,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade e as rendas).

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-121 Santa Cruz 208 035,43 13 262,26 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003729
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-185 Funchal 148 360,67 9 457,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003731
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509506810

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-169 Funchal 199 176,00 12 697,47 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003732
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513468161

ODETE CASTRO & VÍTOR CASTRO - 

ACTIVIDADES VETERINÁRIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-102 Machico 98 160,92 6 257,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003733
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513019987 PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-063 Funchal 58 332,16 3 718,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003735
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035047

FERREIRA,BRAZÃO,CAPELO & SOUSA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-027 Funchal 71 017,48 4 527,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003736
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511268459 TOUAREG - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a insularidade e a orografia da RAM, são dois factores geradores de custos acrescidos à 

nossa empresa e ao sector da construção na sua globalidade.Atendendo a que os factores da 

insularidade e orografia geram custos significativos para o sector da construção na RAM, este 

projecto assenta na perfeição na nossa empresa, pois vai permitir uma comparticipação para 

minorar estes custos.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-168 Funchal 105 498,89 6 725,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003737
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511218370 EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9004-538 Funchal 84 911,91 5 413,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003738
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510303021

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9300-114
Câmara de 

Lobos
131 037,54 8 353,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003739
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-08-2019 9370-250 Calheta 341 111,79 33 530,07 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira PMR, 

Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de trabalhos já 

criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes não 

aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-073 Machico 158 119,11 10 080,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003741
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-082 Santana 507 395,10 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003742
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510510582

SOUSA MENDES AFONSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A entidade Sousa Mendes Afonso, Unipessoal, Lda. é uma empresa Regional, constituída em 2013 

(6 anos), dedica-se à reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.  A entidade 

desenvolve projetos que satisfazem o objetivo e a prioridade para este tipo de apoio, que se 

enquadra na tipologia dos projetos individuais que visa esbater as dificuldades permanentes.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-083 Calheta 22 368,48 1 425,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003743
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

20-04-2020 01-01-2018 30-04-2019 9304-003
Câmara de 

Lobos
422 248,50 170 000,00 FEDER 40,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003744
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513422730 AVENTURA PROVÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Aventura Provável, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-324 Funchal 117 142,06 7 467,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003745
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511038259

CATANHO & CÂMARA, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

a 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-079 Funchal 31 805,74 2 027,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003746
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513172335

SERVIJOTA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 14 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

20-04-2020 01-01-2018 31-08-2019 9020-114 Funchal 264 532,86 16 863,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508056365 NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos seus recursos humanos 

(formação contínua) e com rendas, eletricidade, água e contabilidade. O impacto do incentivo 

será muito decisivo para a estabilidade da empresa,nomeadamente para assegurar o 

cumprimento dos suas obrigações.

20-04-2020 01-01-2018 29-05-2019 9000-066 Funchal 67 809,74 4 322,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003748
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511159080

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E 

ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 42 286,14 2 695,74 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003749
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-018 Santa Cruz 266 166,25 16 968,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511249110

VIALOBOS - CARBURANTES E 

LUBRIFICANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9325-023
Câmara de 

Lobos
70 115,03 4 469,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003753
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510819303 OBJECTIVOTRIUNFAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A ObjetivoTriunfar, Lda. é uma empresa Regional, constituída em 2013 (6 anos), dedica-se ao 

comércio de vestuário, calçado, acessórios de moda, bijutaria, artigos de marroquinaria e artigos 

de viagem na ilha da Madeira.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-030 Ribeira Brava 64 670,92 5 153,47 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511085109

CARPINTARIA MECÂNICA 

MACHIQUENSE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-148 Machico 238 416,40 16 718,95 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511114192

RIBEIRA VERDE - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-545 Calheta 444 301,16 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003756
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511059809

IREG - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 

IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 1223,69 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento (custos salariais, 

contribuições para a segurança social, despesas com a electricidade, a água e as rendas.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-051 Funchal 16 295,18 1 038,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514229071

ODETE CASTRO - ATIVIDADES 

VETERINÁRIAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-160 Santa Cruz 49 307,50 3 143,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513544070 ON TALES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-105 Funchal 29 531,70 1 882,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9060-250 Funchal 299 412,09 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003762
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513060103 OBVINCENTIVO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-043 Funchal 255 984,70 16 319,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003763
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-075 Funchal 333 480,67 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-051 Porto Moniz 86 428,03 5 509,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003765
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 768 479,56 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003766
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280254 PLANO D - SERVIÇOS DE SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-011 Funchal 66 644,18 6 372,84 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003768
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-020
Câmara de 

Lobos
1 012 870,01 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003769
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 321 406,67 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511213255 J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-023 Funchal 113 845,67 7 257,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003771
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-291 Funchal 260 412,35 15 727,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003772
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511019351 FIGUEIRA & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-218 Ponta do Sol 51 576,63 3 288,01 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003773
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-012 Funchal 355 735,36 15 454,55 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003774
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-043 Funchal 131 075,90 8 356,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003775
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511256213

TREMA - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, aos custos 

com rendas do estabelecimento, aos custos com energia elétrica, aos custos com consumo de 

água e respetivas taxas e aos custos com serviços de contabilidade.

20-04-2020 01-01-2018 31-12-2019 9000-018 Funchal 136 309,26 8 689,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003776
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-019 Funchal 45 095,36 2 874,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511225636

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE 

SOUSA & FILHOS - INVESTIMENTOS E 

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-024 Funchal 355 737,80 16 190,48 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003779
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 395.692,89 € correspondente as despesas apresentadas no periodo 

de elegibilidade de agosto de 2018 a julho de 2019 para gastos com salários e segurança social, e 

o ano económico de 2018 para os encargos suportados com rendas e contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9325-005
Câmara de 

Lobos
395 327,62 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511184654 ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9200-032 Machico 108 262,18 6 901,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510896812 ATLANTIPÉLAGO COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobre custos 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-763 Calheta 167 234,86 10 661,22 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511148640

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

20-04-2020 01-01-2018 31-07-2019 9050-019 Funchal 242 940,03 11 839,28 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003783
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511012870

MANUEL PEREIRA GONÇALVES 

(SERRÃO) & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobre custos 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-209 Calheta 597 659,69 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003784
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509092071

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobre-custos 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-131 Funchal 67 989,62 4 334,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-158 Santa Cruz 416 998,84 62 336,48 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003786
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514268476 COURAGE ARCADE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-181 Santa Cruz 59 940,88 3 821,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003787
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511249454 PAULO SALES SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

20-04-2020 01-01-2018 01-03-2019 9000-127 Funchal 33 681,77 2 147,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 20-04-2020 01-01-2018 17-08-2019 9000-073 Funchal 267 484,37 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003789
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510822509

LÓGICACORDO COMÉRCIO POR 

GROSSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-070 Funchal 42 885,50 2 733,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 215675991 GABRIEL JOSE RODRIGUES FERNANDES                                                                    

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-044 Ponta do Sol 138 195,00 8 809,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

401/738
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M1420-11-6076-FEDER-003791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511203152

MANUEL AGOSTINHO NUNES - 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-221 Santa Cruz 98 339,47 6 269,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511093152

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-077 Machico 50 920,51 3 246,18 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003793
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

20-04-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-208 Funchal 197 255,37 12 575,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003794
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511143869

J. C. CÂMARA - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-208 Funchal 50 696,62 3 231,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003795
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar a tesouraria das empresas 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-047 Funchal 309 229,67 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003796
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511250924

ANA MARIA REIS CARDOSO - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Ana Maria Reis Cardoso unip.lda tem como atividade farmácia conta com 4 

colaboradores e pretende se candidatar ao programa funcionamento 2020 IV com a intenção de 

obter uma compensação pela sua situação de ultraperiferia resultando indiretamente no 

aumento dos seus resultados e performance financeira.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2019 9050-151 Santana 103 483,91 6 597,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 502035196

SODINÂMICA - COMÉRCIO DE 

ALUMÍNIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2019 e durante a execução deste, uma 

vez que está em fase de implementação, novas versões de SW e HW.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-127 Funchal 275 416,78 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509033113 TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobre custos 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-047 Funchal 33 090,65 2 109,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003800
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-071 Funchal 305 840,16 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003801
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511004532 OLIVEIRA PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-059 Funchal 188 003,70 11 985,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003802
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511245335

URBALINO GOMES - MEDICINA GERAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-028 Funchal 18 014,98 1 148,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-241 Funchal 121 786,11 7 763,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003804
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511270062

N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo assume importância acrescida e revela um forte impacto na sustentabilidade da 

empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9060-241 Funchal 55 972,62 3 568,26 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511235860

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa paranovos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-645 Funchal 306 044,18 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003806
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510278353 MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-079 Santa Cruz 66 695,18 7 086,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 504629603 UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa. 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-024 Funchal 236 337,83 15 066,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511097840

BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-067 Funchal 61 086,86 3 894,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511063032 REBOQUES AVELINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-132 Santa Cruz 263 654,23 16 807,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003811
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032846

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 

DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura financeira da empresa, ajudando a esbater 

as dificuldades estruturais da mesma.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-187 Funchal 172 621,24 11 004,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003812
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509703593 CATHERINE CAHU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Da análise das contas previsionais, verifica-se a redução dos custos de funcionamento, por via do 

subsídio à exploração o que irá determinar uma maior saúde financeira da empresa, 

nomeadamente irá originar, um resultado operacional mais expressivo, o que permitirá 

corresponder mais prontamente aos financiamentos que estão a decorrer, numa maior 

capacidade de negociação com os fornecedores, benefic

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9370-137 Calheta 120 938,97 14 318,30 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003814
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 67.492,20€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 67 492,20 4 302,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511039786

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio previsto neste projeto, vai permitir potenciar uma maior eficiência do negócio que a 

empresa desenvolve, através do referido apoio às despesas de funcionamento.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-119 Funchal 441 026,47 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513235752 LDFP - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-098 Funchal 147 780,62 9 421,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003817
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511043074

SOMUROS-OBRAS PUBLICAS E 

PARTICULARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos de funcionamento, através do 

aumento dos resultados e da rentabilidade, assegurando assim limiares de viabilidade económica.
02-09-2020 01-01-2018 31-07-2019 9370-249 Calheta 266 359,58 16 980,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003818
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-136 Funchal 240 242,25 15 315,44 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280700 SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sobrecustos da ultraperiferia 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-128 Funchal 273 639,09 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003820
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510405487

NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante da projeto é de 87.334,60€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-323 Funchal 87 334,60 5 567,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003821
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023715

POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa. 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-198 Funchal 165 369,01 10 542,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003822
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510045464 JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor apresenta a candidatura, para conseguir obter compensação relativamente aos 

custos adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se 

compromete a manter os seus postos de trabalho e garantir a sua sustentabilidade financeira.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-054 Funchal 108 363,48 6 908,18 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003823
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-237 Calheta 346 754,62 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511285787

CONSTROTEMP - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 131.659,23€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-330 Funchal 131 262,79 8 368,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511240686

FARMÁCIA DO VALE VERDE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 57.400,46€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9030-303
Câmara de 

Lobos
57 400,46 3 659,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003826
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-403 Funchal 736 982,47 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510891284 ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Funchal 80 969,60 8 111,41 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003828
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510442315

CÁTIA POMBO - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-050 Machico 46 251,57 2 948,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511096712

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO 

DE PEDRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 172 989,55 11 028,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-998 Funchal 129 950,91 8 284,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 330 871,01 15 407,82 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-025 Funchal 356 049,93 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003834
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511022220 NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-226
Câmara de 

Lobos
446 538,10 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003835
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511273665

ESCOLA DE CONDUÇÃO DO 

CAMPANÁRIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-136 Ribeira Brava 65 551,46 4 178,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511036981

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-051 Funchal 72 608,41 4 628,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003837
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510760309

MUSSARA - GESTÃO DE ESPAÇOS E 

EVENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9004-518 Funchal 290 708,79 12 750,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9000-046 Funchal 500 020,14 15 521,74 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003841
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510154069 MIGUEL SPÍNOLA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 6 postos de trabalho e 

proporcionando a criação de mais 1 posto de trabalho dentro do tecido económico da região. 

Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de investimento em áreas 

funcionais e organizacionais, proporcio

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-035 Santa Cruz 74 042,16 4 720,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510125654

AUTO PRECISÃO - REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 77.457,92€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-249 Santa Cruz 77 457,92 4 937,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003843
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511276982

DECOREVE MADEIRA - MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-116 Funchal 128 151,87 8 169,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003844
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-024 Santa Cruz 45 141,26 2 877,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003846
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511209363

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-039 Ribeira Brava 60 618,92 3 864,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003847
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511068360 MONIZ & MENDONÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-056 Santana 74 100,33 4 723,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003848
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-07-2019 9370-630 Calheta 98 734,24 6 294,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003849
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-208 Funchal 443 484,95 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511262175

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-075 Funchal 115 962,92 7 392,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511010621 BRUNO AFONSO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 150 600,08 9 600,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 192371924 MIGUEL PAULO LEÃO RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projecto para apoio nos custos do financiamento para esbater as dificuldades permanentes da 

empresa, assegurando a viabilidade económica e estimulando o emprego
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-020 Porto Santo 159 596,89 12 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003853
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511114567 J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa um apoio para combater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 

Com isto pretende diminuir o impacto das despesas correntes da empresa, água, luz, gostos com 

o pessoal, entre outras, e os demais impostos que são cada vez mais difíceis de suportar.visa um 

apoio para combater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, em termos de ga

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-064 Funchal 56 331,89 3 591,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003854
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514335874 FIGUEIRA & PEREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio vai permitir manter a estratégia de reposicionamento dos preços tornando a empresa 

mais competitiva.
07-07-2020 01-01-2018 31-05-2019 9000-100 Funchal 43 616,17 2 780,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513384790

INCOMPARÁVEL IDEIA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9325-029

Câmara de 

Lobos
28 439,15 1 813,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003856
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513093338 SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-053 Funchal 240 607,91 15 338,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003857
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511003340 ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa tem atividade na área farmacêutica contudo por se localizar numa região 

ultraperiferica perde força negocial com os seus principais fornecedores o que  torna 

indispensável esta candidatura de forma a compensar os custos adicionais oriundos desta 

situação. Prevemos assim alcançar um apoio de 7.5% sobre as despesas elegíveis. 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-075 Funchal 263 365,24 16 789,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003858
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511197241

MONTILIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-291 Funchal 29 390,48 1 873,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511227426

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO 

FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto beneficie a empresa, com um apoio, de forma a reduzir os seus gastos 

de funcionamento, permitindo assim uma maior eficiência no desenvolvimento do seu negócio.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-000 Funchal 132 286,54 8 433,27 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003860
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511024142

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor apresenta a candidatura, para obter compensação relativamente aos custos 

adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se compromete 

a manter os seus postos de trabalho. A empresa tem-se adaptado às condições de mercado e tem 

mantido resultados positivos, com o foco de manter o seu crescimento e a sua viabilidade 

financeira.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 537 890,94 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003861
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509683819

IPSI - LIMPEZA E JARDINAGEM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-07-2020 01-01-2018 30-04-2019 9000-064 Funchal 298 304,32 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003863
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Madeira Explorers - Turismo de Lazer, Lda. é uma empresa Regional, constituída em 2003 (16 

anos), dedica-se à animação turística, passeios a pé e atividades de lazer na ilha da Madeira. A 

empresa é dotada de guias oficiais qualificados, bem como de motoristas profissionais o que 

garante a responsabilidade em relação ao serviço, qualidade e segurança.A empresa começou o 

seu vínculo como uma mic

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 255 769,09 16 305,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003865
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509440347 BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-706 Funchal 53 963,35 2 866,80 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003866
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511045450 VASCONCELOS & SAUL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 96.118,25 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 96 118,25 6 127,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-057 Funchal 39 025,77 2 487,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511222653

FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 58 571,64 3 733,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509191460

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-116 Funchal 93 989,33 5 991,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003871
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Funchal 689 867,90 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511162294

CASA DOS LAMEIROS - TURISMO DE 

HABITAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, com reflexos 

positivos na sua sustentabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-211 São Vicente 76 443,63 4 873,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-168 Funchal 371 113,03 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003875
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510383998

MARQUES PEREIRA & BRASÃO SANTOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-084 Funchal 33 528,89 2 137,47 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003877
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514350830 SORRISO APURADO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-177 Porto Santo 15 222,48 2 264,34 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante os próximos exercícios o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9050-450 Funchal 104 594,92 6 667,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio previsto no projeto irá contribuir para a estabilização e tranquilidade do mercado laborar, 

através da manutenção dos postos de trabalho da empresa, compensar parte dos custos de 

funcionamento daquela, de forma a esbater as dificuldades estruturais da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9050-208 Funchal 195 557,29 12 466,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003880
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511078196

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE 

TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-000 Machico 19 450,03 1 239,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511057687 PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um apoio, o que vai permitir suportar parte das 

despesas de funcionamento, nomeadamente os custos com pessoal e respetivos encargos sociais, 

consumo de eletricidade, água e serviços de contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-317 Calheta 148 331,10 9 456,11 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003883
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511007930

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 

UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vai contribuir para esbater as dificuldades estruturais de marketing e em tecnologias 

da informação e comunicação.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-168 Funchal 279 928,10 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003884
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513063838 SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo na sustentabilidade da empresa, será ao nível dos custos operacionais 

incorridos na prestação dos serviços que oferece ao tecido empresarial da RAM, uma vez que se 

espera que o incentivo a receber venha a permitir, a viabilidade de um conjunto de decisões.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-046 Funchal 72 867,37 4 223,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003885
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513843833 DOMINGO GULOSO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira Domingo Guloso - Unipessoal, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e 

manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos 

fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que 

se verifica a nível global. 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-018 Santa Cruz 49 248,05 3 139,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003886
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511052170 RUI PEDRO, SALOMÉ & CA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto tem de forma sumária o objetivo de reduzir a insularidade, proporcionando 

condições às empresas para resolverem os seus problemas estruturais, de forma a encontrarem 

soluções de sustentabilidade e dessa forma desenvolverem as suas atividades num ambiente de 

tranquilidade e segurança.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-157 Funchal 429 631,61 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003887
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048033

QUINTA DO ESTREITO - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como sumário a empresa já demonstrou a sua capacidade em gerar resultados positivos nos 

últimos anos, o que confirma o sucesso da reorganização e das medidas implementadas. Ao longo 

deste tempo a empresa até gerou emprego e nesta fase aposta na manutenção dos seus 39 

postos de trabalho, de forma a assegurar o nível de excelência dos serviços prestados pelos seus 

profissionais.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-157
Câmara de 

Lobos
572 186,05 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003888
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-049 Funchal 368 342,76 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003889
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511054327

PROGIF-

PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 

FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as dificuldades estruturais da 

empresa, potenciando uma maior eficiência ao negócio.A empresa irá manter os seus postos de 

trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-000 Santa Cruz 90 199,81 5 750,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003890
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511093802 FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoios são importantes para a revitalização da Actividade, são com este valores 

que podemos manter bons postos de trabalhos e não retroceder no mercado da restauração 
02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9100-000 Santa Cruz 134 559,99 8 578,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003891
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511032331 J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-162 Funchal 540 527,44 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

409/738
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M1420-11-6076-FEDER-003892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-082 Funchal 599 704,34 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003893
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511263244

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA 

CALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O investimento efetuado deixou-nos com dificuldades de tesouraria e estes apoios fazem 

diminuir os custos e os encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas e 

consequentemente de custos. Refrescam a tesouraria, contribuindo nesta medida para melhorar 

as suas vantagens competitivas e produtividade. Contempla a manutenção assim como a criação 

de novos postos de trabalho.  

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9200-121 Machico 161 080,64 10 268,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Cada vez mais a empresa, sente necessidade de informação sobre o mercado. Tem vindo a 

realizar uma caraterização do mercado alvo da empresa, com o objetivo de conhecer as 

características gerais e especificas dos mercados alvo e dos seus segmentos, saber qual o 

potencial de crescimento dos mercados, definindo o perfil dos mercados, dos clientes e dos 

consumidores, bem como o modelo de comercializaç

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-019 Funchal 214 835,31 13 695,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 502286784

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 

SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio nas despesas de funcionamento de 2018 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 1495-132 Funchal 126 138,14 8 041,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003898
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-067 Santa Cruz 99 028,23 6 313,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003900
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511281811 CORPO MEU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-044 Funchal 48 049,47 3 063,15 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003901
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

compensação dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-000 Machico 375 298,40 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-132 Santa Cruz 530 775,94 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9125-151 Funchal 288 665,16 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003904
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511221665 J. S. VIEIRA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Para a J.S.Vieira & Gouveia, Lda.  os incentivos vêm auxiliar a suportar os sobrecustos de 

funcionamento e despesas relacionadas com contratos e obrigações de serviço público. O impato 

positivo, melhora a confiança e credibilidade da empresa. Melhora a liquidez e a nossa 

competitividade, o que nos permite potenciar o crescimento dos negócios e a 

manutenção/criação de postos de trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9200-045 Machico 106 253,58 6 773,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9004-552 Funchal 50 954,39 3 248,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

410/738
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M1420-11-6076-FEDER-003906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-215 Ribeira Brava 295 196,48 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003907
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509436854

PIQUINHO - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação 

económico-financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível g

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-083 Machico 69 030,03 4 400,66 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003908
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510143768 MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 139 275,74 8 878,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511015674 CATANHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo a empresa está empenhada para este novo projecto 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-065 Funchal 39 952,46 2 546,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003910
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510815006 RIMIMAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-138 Funchal 72 205,70 4 603,12 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003911
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 50.629,67 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-223 Funchal 49 909,67 3 181,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513714626 INNOVAKEME, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-058 Funchal 24 475,57 9 361,92 FEDER 38,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003913
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514667117

FARMÁCIA PORTO MONIZ - MARIA 

FÁTIMA CONCEIÇÃO COSTA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-000 Porto Moniz 77 688,19 4 952,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511016263

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-192 Funchal 1 490 531,44 17 000,00 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003915
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514443316 GLÓRIAS DESLUMBRANTES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9200-094 Machico 106 137,61 6 766,27 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003916
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511026293

DIVERSAUTO-COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
02-09-2020 01-09-2018 31-08-2019 9000-168 Funchal 434 954,89 16 190,48 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003917
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011202

ERUMAD - ENGENHARIA E 

REABILITAÇÃO URBANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-068
Câmara de 

Lobos
278 497,38 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projecto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-140 Funchal 92 921,16 5 923,73 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003919
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509908896

FELICIDADE AOS MOLHOS - 

RESTAURANTES LDA - EM LIQUIDAÇÃO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir que a compensação de alguns sobrecustos operacionais sejam canalizados para 

formação de recursos humanos e melhorias estruturais da organização.
07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-018 Funchal 128 954,05 8 220,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513072713

RENATO LIMA VIEIRA - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa melhorar a reorganização da empresa no sentido de a adaptar às 

exigências do mercado e com isso aumentar sua sustentabilidade da empresa, mantendo os 

colaboradores motivados, num ambiente social tranquilo e com isso continuar a criar riqueza para 

a economia da RAM.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-053 Machico 61 402,19 3 914,39 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003921
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante os próximos exercícios o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas parao aumento da 

eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos stakeholders, a 

otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-069 Funchal 105 249,29 6 709,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-273 Funchal 330 739,85 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511282958 FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-774 Funchal 207 817,08 13 248,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511016506 LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 117 089,01 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-051 Calheta 117 089,01 7 464,43 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003925
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-024 Funchal 25 791,28 1 644,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003926
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-250 Funchal 175 326,22 11 177,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003927
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510831125

SMART CHOICE MADEIRA - 

AUDIOVISUAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-09-2018 30-09-2019 9020-110 Funchal 334 143,93 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

412/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-003928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511212011 MARCO RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 96.899,73 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e contabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-058 Funchal 96 799,73 6 170,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003929
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513957588 POSITIVO E PACÍFICO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-021 Funchal 188 372,47 12 008,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003930
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514358920 LÍLIA PESTANA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-157 Funchal 28 879,16 1 841,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003931
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513289194

CIRCLEROTATION - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-071 Funchal 40 963,49 2 611,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003932
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-500 Funchal 256 504,57 14 716,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003933
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508855853

CONSTRUBATALHA-CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 66.055,53€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social e contabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-269 Santa Cruz 66 055,53 4 211,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003934
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513642200 RICARDO ADRIAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2019 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-116 Funchal 51 421,63 3 278,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003935
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9024-501 Funchal 333 855,51 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003936
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-267 Funchal 163 196,40 9 856,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003937
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513808361

PONTO AZUL - SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA E ARQUITECTURA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-232 Machico 86 934,99 5 542,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003938
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510639313 VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de 

manutenção do seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de 

acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9325-017
Câmara de 

Lobos
67 968,46 4 332,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

413/738
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M1420-11-6076-FEDER-003939
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511068514

FRANCISCO ROQUE GOMES DA SILVA, 

SUCESSOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-077 Funchal 248 076,73 15 814,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003940
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513539492

FIRMA CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 179.167,84€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 179 167,84 11 421,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003941
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9004-526 Funchal 113 100,45 7 210,15 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003942
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510464971

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais, às rendas 

de instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e aos custos com o consumo de 

água e respetivas taxas.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-073 Funchal 37 928,94 2 417,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003943
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-015 Funchal 549 938,16 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514350423 PROMESSAS AROMÁTICAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 115 907,53 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-018 Santa Cruz 115 907,53 7 389,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003945
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511044348 BENDIX & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-115 Funchal 144 120,05 9 187,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003946
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-250 Funchal 265 496,87 16 925,43 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003947
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-328 Funchal 420 102,75 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511266561 P.C.N. PONTE CABRAL & NUNES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-066
Câmara de 

Lobos
42 945,68 2 737,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003949
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9300-081
Câmara de 

Lobos
932 268,18 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

414/738
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M1420-11-6076-FEDER-003950
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511061188

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS 

AUTOMOVEIS PEÇAS E ACESSORIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projecto pretende-se continuar com o crescimento sustentado da empresa, assegurar 

manutenção dos postos de trabalho da mesma e paralelamente contribuir para o crescimento 

económico da região.

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-071 Funchal 49 522,18 3 157,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511211635 JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-081
Câmara de 

Lobos
144 571,04 9 216,41 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511099290

MCI - MAURÍLIO CAIRES INFORMÁTICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-221 Funchal 186 099,59 11 863,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003953
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510794556

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante os próximos exercícios o clima organizacional 

melhore. A empresa irá dar continuidade às suas políticas, orientadas em função dos interesses 

dos stakeholders e das prioridades do negócio, sempre em prol da maximização dos lucros e 

desenvolvimento do capital humano.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 93 749,47 5 976,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511006985

FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este reforço vem assim contribuir/viabilizar para o reposicionamento necessário relativo a: 1) 

remodelação e modernização do hotel e mobiliário, equipamentos e utensílios, de forma a ir de 

encontro á expectativa dos clientes, permitindo assim uma maior satisfação dos clientes e preços 

médios de venda melhores;2)  modernização dos sistemas de informação.

02-09-2020 01-01-2018 03-09-2019 9000-100 Funchal 389 547,13 16 346,15 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511110456

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM 

CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, contabilidade e 

transportes referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-306 Ponta do Sol 68 630,34 4 375,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003958
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513401458 SOMAR GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-168 Funchal 56 809,25 3 621,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003959
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513571477 PUBLINSULAR II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-012 Funchal 52 000,35 3 315,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003960
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511019521 ANDRADE & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio deste projecto será uma mais valia para a empresa, visto criar mais disponibilidade para 

outras melhorias e investimentos. 
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-206 São Vicente 80 645,33 5 141,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003961
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510298281

AMANHECER COM LETRAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho, 

possibilitando ainda no futuro poder vir a incrementar esse número, dentro do tecido económico 

da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de 

investimento em áreas funcionais e organizacion

07-07-2020 01-01-2018 30-04-2019 9325-120
Câmara de 

Lobos
42 076,92 2 682,40 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003962
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511040881 CLINICA DE SANTA LUZIA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumidamente, o apoio aos gastos mencionados servirão para investir em melhorias de 

condições de trabalho bem como das estruturas produtivas.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9054-516 Funchal 319 381,33 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

415/738
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M1420-11-6076-FEDER-003963
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514457422 RONG BUSINESS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Rong Business, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de manutenção do 

seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de acesso a este 

Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-011 Funchal 66 803,76 10 646,85 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003964
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511225512 AGUIAR & WILSON LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como custos com salários e encargos 

sociais, rendas, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as dificuldades estruturais da 

empresa, potenciando uma maior eficiência ao negocio.Associado a este projeto, está a 

manutenção dos postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-000 Santa Cruz 80 626,50 5 139,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003965
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-393 Funchal 250 580,93 15 974,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003966
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-208 Funchal 323 667,15 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511276958

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as dificuldades 

estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao seu negocio.A empresa, com este 

projeto compromete-se a manter os seus postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-720 Funchal 143 389,64 9 141,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003968
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos 

salários e respetivos encargos, rendas, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as 

dificuldades estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao negócio.Associado a 

este projeto, está a manutenção dos postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-029 Funchal 126 059,79 8 036,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003969
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513036652

ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 193.368,04€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas e contabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-136 Funchal 193 368,04 12 327,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003970
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509068804

MADEIRAMODERNA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se que com este projeto, o clima organizacional, nos próximos exercícios, melhore 

substancialmente, fruto da continuidade de políticas organizacionais em curso na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 194 690,75 8 259,85 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003971
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 142172944

MARIA TERESA GONÇALVES DE 

ANDRADE SPINOLA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as dificuldades estruturais da 

empresa, potenciando uma maior eficiência ao negócio.Associado a este projeto, está a 

manutenção dos postos de trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-267 Funchal 74 853,20 4 771,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003972
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Incentivo para atenuação de alguns dos custos fixos incorridos no exercício da atividade, e 

também pelos custos de transporte incorridos
07-07-2020 01-01-2018 21-03-2019 9200-110 Machico 1 204 991,86 17 000,00 FEDER 1,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003975
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo tenha um forte impacto na sustentabilidade da empresa, 

na medida em que o mesmo incide sobre as rendas das lojas e gastos com o pessoal, sendo que 

estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos totais da empresa, se expurgarmos o custo das 

mercadorias.

02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-115 Funchal 268 980,06 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 192078593 SUSANA LOPES TEIXEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas das instalações, eletricidade, agua e serviços de contabilidade. O 

apoio previsto irá esbater as dificuldades estruturais da empresa, potenciando uma maior 

eficiência ao negócio.Associado a este projeto, está a manutenção dos postos de trabalho da 

empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-069 Funchal 131 824,01 8 403,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003978
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514022590 MIMOS CURIOSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também em tecnologias de 

informação.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-059 Funchal 44 238,87 2 820,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003980
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509119514 FBI - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa estabelecer as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através da auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-177 Funchal 383 150,01 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003981
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511107790

MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor submete a presente candidatura para obter uma compensação referente aos custos 

operacionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se 

compromete por consequência, não só manter os seus postos de trabalho com também a criação 

de mais um, garantindo como é seu apanágio a sustentabilidade financeira.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-060 Santa Cruz 72 983,42 5 583,23 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511056583

RENT-CAR DO FUTURO-CARROS DE 

ALUGUER SEM CONDUTOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Recorremos ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais desta 

empresa. 
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-015 Funchal 242 294,91 15 446,30 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003983
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510323049 NUMERSOPRANO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumentar a competitividade e esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-023 Santa Cruz 30 586,43 1 949,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511252935

EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-187 Funchal 160 773,87 11 957,56 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais incluindo 

encargos com a segurança social, aos custos com rendas do estabelecimento e aos custos com 

serviços de contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-127
Câmara de 

Lobos
201 606,83 12 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003986
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511214804 FREITAS, MIGUEL & FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-355 Funchal 35 704,96 2 276,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003987
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508468361 LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Através de dados históricos, será efetuada uma análise, projetando as vendas a um crescimento 

anual na ordem dos 2%, com base nos valores de vendas de 2019. Os gastos serão enviesados de 

forma a analisar um impacto de uma inflação mantendo as vendas ao ritmo normal. Nos custos 

com o pessoal, está estipulado valores com atualização de acordo com taxa de inflação de 2018.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-216 Funchal 75 083,29 4 786,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511130821 RS - RUI SANTOS CLIMATIZAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-047 Funchal 118 636,87 7 563,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-003989
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513858644 FIGUEIRA & SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 50.127,12€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-209 Ribeira Brava 50 127,12 3 195,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003990
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513757210 MARCO RAMOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Alívio da tesouraria 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-231 Funchal 112 877,59 7 195,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510285260 CHOOSE FANTASY, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-227 Funchal 89 743,15 5 721,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003992
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514376821 PURO AÇO - SERRALHARIA CIVIL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como referido anteriormente, o projeto visa receber um apoio para esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais da empresa. Assim sendo é previsto a redução do impacto que as 

despesas correntes da empresa têm no seu funcionamento, mais concretamente a renda de 

instalação, as remunerações com o pessoal e os encargos obrigatórios.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-097 Santa Cruz 82 820,90 5 279,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003993
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta capital proprio positivo e autonomia financeira bem superiores aos 10% 

assim como os restantes rácios apresentam valores significativos que comprovam a 

sustentabilidade economica e financeira cumprindo os critérios para se candidatar ao presente 

projeto.Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, 

relacionadas com os recursos básicos utilizad

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-024 Funchal 332 675,83 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511110138

PEDRA LISA - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-157 Funchal 70 196,59 4 475,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003995
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-162 Porto Santo 90 166,55 12 750,00 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003996
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510978711 ISLE SENSES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-085 Porto Santo 59 700,91 8 880,51 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-179 Porto Santo 85 775,82 12 750,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 515797812

SALÃO ZÉ CABELEIREIRO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-168 Porto Santo 35 824,89 5 328,96 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-003999
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511243685

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 15-01-2019 9400-140 Porto Santo 97 054,60 12 750,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004000
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511250380

RODRIGUES BAR/RESTAURANTE - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à condição dos custos das empresas da região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-242 Porto Santo 69 094,88 10 277,86 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510823319 MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9004-533 Funchal 186 140,47 11 866,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9004-516 Funchal 255 604,12 16 294,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-248 Funchal 279 410,70 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004005
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510917631 PIMENTA Q.B., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-192 Porto Santo 82 157,88 12 220,99 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511255390

NATA DOURADA, PADARIA E 

PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-179 Porto Santo 135 625,41 17 000,00 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004007
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508957427

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MÉDICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-084 Funchal 106 068,58 6 761,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508477999

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-050 Porto Santo 107 642,02 12 750,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511056869 SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, contabilidade e 

transportes referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-300 Ponta do Sol 120 758,70 7 698,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511018452 DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente incentivo revela-se de enorme importância para garantir a viabilidade da empresa, a 

curto prazo, onde todo o tecido empresarial Regional se vê ameaçado pelos handicaps que as 

regiões ultraperiféricas são alvo, bem como de toda a conjuntura económica actual.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-083 Funchal 309 511,59 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510521282

I-MADE II - CONSTRUÇÃO E 

REABILITAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, contabilidade e 

transportes referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-041 Funchal 70 933,20 4 521,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

419/738
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M1420-11-6076-FEDER-004013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511174020 IRMÃOS VIEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pela Taxa de Crescimento do Volume de Negócios o incentivo irá reforçar a sua integridade fiscal 

e capacidade de criação de  riqueza e de valor, melhora a liquidez e traz muitos benefícios 

sócioeconómicos a jusante e a montante, estabilidade do mercado laboral, reforço do equilibrio 

económico e financeiro, que melhoram o bem estar social favorável a estratégia da Região 

Autónoma da Madeira.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-040 Machico 96 459,74 6 149,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004014
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513435069

APAVEPA - APARTAMENTOS AVENUE 

PARK, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-046 Funchal 47 688,94 3 040,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004015
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 30-04-2019 9135-401 Santa Cruz 132 940,94 10 711,98 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011709

MADISOM-SOCIEDADE DE COMERCIO 

DE MATERIAL ELECTRICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9050-011 Funchal 202 058,93 12 881,26 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511175604 FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018 - com criação de um posto de trabalho jovem. 
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-208 Ribeira Brava 87 136,34 6 249,31 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004018
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048025

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-056 Funchal 318 871,36 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004019
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513466355

PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, com abertura de novos espaços (mais 

concorrência) e associada aos custos adicionais suportados e inerentes à condição de empresa 

sediada numa região ultraperiférica, tem tido reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. 

Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de viabilidade económica da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9064-505 Funchal 157 536,14 10 042,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511266030

FRANCISCO MEDEIROS - 

CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-507 Funchal 92 422,57 5 891,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510441955

IMO2013 - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, e ser uma referencia do mercado
02-09-2020 01-01-2018 05-09-2019 9050-054 Funchal 55 397,70 3 531,61 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048882

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO 

DESPACHANTE OFICIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-056 Funchal 360 521,30 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-401 Funchal 49 323,77 3 144,39 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-135 Calheta 235 134,95 12 750,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e transportes 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-300 Ponta do Sol 340 378,29 35 100,75 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507880471

REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas, eletricidade, agua e serviços de contabilidade.O apoio previsto irá 

esbater as dificuldades estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao 

negócio.Associado a este projeto, está a manutenção dos postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-076 Funchal 149 677,07 9 541,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004028
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510656382

OFFICELÍDER - PAPELARIA E 

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-447 Funchal 63 614,43 4 055,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-048 Funchal 110 438,38 7 040,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto tem como objetivo compensar os custos adicionais das empresas inerentes à 

condição de Região Ultraperiférica, nomeadamente com os seus custos de funcionamento que 

estão influenciados pelos custos de contexto que uma região ultraperiférica sofre, quando 

comparada com empresas sedeadas em outras geografias, mais centrais. Resumo : Esta 

candidatura está suportada por despesas efectivame

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-054 Funchal 546 469,03 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004031
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal e rendas.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-305 Funchal 294 649,69 16 291,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511201125 ALBERTO & MARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também na formação dos seus 

recursos humanos, através de formações específicas.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 163 097,31 10 397,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508513243

ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente, 

contribuições para a segurança social, custos com consumo de energia elétrica, custos com 

serviço de Contabilidade e rendas.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-018 Funchal 51 632,79 3 291,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513151206

FUNCHALSERV - GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 23.674,59€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social e contabilidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-330 Funchal 23 674,59 1 509,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511218753

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obtenção deste apoio irá permitir uma redução dos custos de funcionamento e por sua vez 

contribuir para o aumento do volume de vendas. 
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-215 Funchal 40 070,71 2 554,51 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000782 ARNALDO & BERENGUER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a candidatura a apoio para esbater as dificuldades permanentes e de estrutura da empresa, 

pela comparticipação nos custos tidos quer com a mão de obra (salários e segurança social), quer 

com rendas a empresa visa investir em tecnologias de informação visando a sua organização 

interna e satisfação contínua e crescente dos clientes.

02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9060-024 Funchal 273 412,81 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que tem vindo a efetuar, assim como na criação de emprego.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-039 Funchal 1 017 582,23 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511089597

LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9400-196 Porto Santo 110 493,95 12 750,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511082053

AUTOMOLAS - REPARAÇÃO DE 

SUSPENSÕES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obtenção deste apoio irá permitir uma redução de custos de funcionamento e por sua vez 

contribuir para o aumento do volume de vendas. 
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-288 Calheta 147 794,02 9 421,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social para ser uma referencia do mercado
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-018 São Vicente 247 998,52 15 809,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004041
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511028563 IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-136 Funchal 62 506,40 3 984,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510549330

MYMODHOUSE - DESIGN AND 

CONSTRUCTION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-08-2019 9050-457 Funchal 118 759,38 7 570,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048262 ATLAS PNEUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a candidatura a apoio para esbater as dificuldades permanentes e de estrutura da empresa, 

pela comparticipação nos custos tidos quer com a mão de obra (salários e segurança social), 

despesas electricidade e a empresa visa investir em tecnologias de informação visando a sua 

organização interna e satisfação contínua e crescente dos clientes.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-385 Santa Cruz 52 594,35 3 352,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que tem vindo a efetuar, assim como na criação de emprego.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-060 Calheta 173 961,15 11 090,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004045
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-021 Funchal 110 917,07 7 070,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511127995

GASISTA - EMPRESA INSTALADORA DE 

GÁS DA MADEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gasista, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas asperspetivas de manutenção do 

seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de acesso a este 

Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-121 Funchal 64 645,81 4 121,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511220570

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Será efetuado um estudo de viabilidade, com base em dados históricos da empresa e dados do 

setor. As vendas vão aumentar moderadamente e os gastos serão inflacionados a um nível mais 

alto, considerando eventuais alterações como aumento da inflação e possíveis aumentos 

salariais. No final, pretende-se que o clima organizacional melhore em todos os aspectos.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9020-151 Funchal 13 521,27 861,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004048
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511044852 PAULO MENDES & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-064 Funchal 910 140,56 17 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004049
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511252153

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 57,4, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € 84.104,25. Subsídio de € 6.307,82.Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos 

e ?IF= 0,03 que corresponde a 50 pontos.A = 0,55x50+0,45x50=50; B = 40; C = 88; Mérito total do 

projeto: MP=0,30x50+0,40x40+0,30x88= 57,4 pontos

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-319
Câmara de 

Lobos
84 104,25 5 361,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509773451 RJMF, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-105 Porto Santo 30 755,07 4 574,82 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004051
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-026 Funchal 136 287,78 8 688,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509326145

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será efetuado com recurso a dados históricos da empresa, dados do setor e de acordo 

com a informação contabilística à data. Os gastos serão inflacionados e as vendas vão crescer a 

um ritmo inferior do que se tem notado, ou seja, crescimento moderado.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-020 Funchal 298 358,02 15 866,67 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2019 9000-290 Funchal 249 783,58 17 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004054
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511086091 INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto que durante o exercício 2017 e seguintes o indicador de clima 

organizacional melhore. A empresa irá dar continuidade às políticas orientadas para o aumento 

da eficiência organizacional, num alinhamento entre as prioridades do negócio e dos 

stakeholders, a otimização dos processos e o desenvolvimento no capital humano.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-284 Funchal 25 323,98 1 614,41 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004055
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510418058 LAVANDARIA AFTERPARTY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 104.920,41€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-122 Santa Cruz 104 920,41 6 688,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com este projeto, não só analisar o impacto económico-financeiro da empresa nos 

próximos anos, mas aproveitar para identificar alguns handicaps operacionais de forma a que os 

indicadores de clima organizacional melhorem substancialmente, seja por via de formação de 

capital humano+ ou através de melhorias de serviços ou organizacionais.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-000 Funchal 155 566,18 9 917,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9020-114 Calheta 112 117,15 54 508,13 FEDER 49,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511147627 M N JARDIM - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-641 Calheta 59 934,16 3 820,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511156197

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-215 Ribeira Brava 90 651,86 5 779,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511204353

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 72 751,08 4 637,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004062
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514533293

SONHOS DIVERTIDOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 1649,34 Euros que resulta da aplicação de 7,5% 

sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-208 Funchal 21 991,20 1 401,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004063
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9125-036 Santa Cruz 159 750,05 10 184,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-168 Porto Santo 72 069,36 10 720,32 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004065
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-400 Funchal 283 894,35 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511178026

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Indice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-209 Funchal 23 488,93 1 497,42 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004068
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511212461 AGOSTINHO EDUARDO MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas, eletricidade e agua.O apoio previsto irá esbater as dificuldades 

estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao negócio.Associado a este projeto, 

está a manutenção dos postos de trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-066
Câmara de 

Lobos
230 415,17 14 688,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511255152

CESTA DAS FRUTAS - COMÉRCIO DE 

FRUTAS E LEGUMES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 58,2 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € € 50.845,14. Subsídio de € 3.813,39.Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 

0,353 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x50+0,45x100=72,5; B = 40; C = 68; Mérito total do 

projeto: MP=0,30x50+0,40x50+0,30x68= 58,2 pontos

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-116 Calheta 50 845,14 3 241,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 504222040

BRUGRANI - SOCIEDADE DE 

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Brugrani - Sociedade de Promoção Imobiliária, Lda é uma empresa cuja a actividade 

predominante é a exploração de empreendimentos turísticos.Trata-se de uma empresa sólida, 

com capitais próprios elevados, com pouco endividamento, isto é, apresente bons rácios de 

solvabilidade.A implementação deste projecto é muito importante para sustentabilidade da 

empresa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-354 Santa Cruz 24 453,88 1 558,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510007740

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 113.789,57€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-116 Funchal 113 789,57 7 254,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que dará a oportunidade de majoração 

da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao mercado regional e à importância da 

manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.O impacto do 

incentivo na empresa, da agora candidata, é substancialmente importante. Quer nos indicadores 

de rentabilidade, quer em outros i

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-024 Funchal 139 056,51 8 864,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511175590 SERRADO & FILHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9350-208 Ribeira Brava 253 339,21 16 150,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004074
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511214057

VELHA SANTA - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura a este subsídio visa o recebimento de um subsídio para combater as dificuldades 

permanentes e estruturais da empresa. E neste projeto são apresentados os custos de 

funcionamento inerentes à atividade da empresa, nomeadamente a renda de instalação, os 

gastos com a eletricidade e a água, as remunerações e os respetivos encargos do órgão social e 

do pessoal.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-250 Funchal 98 214,86 6 261,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004075
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511285647 METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxilio regional ao 

funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresas, com implicações positivas 

sobre a manutenção e criação de emprego, 

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9300-422
Câmara de 

Lobos
240 581,26 15 337,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511165285

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Objetivo do projeto 

é alcançar um apoio 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-073 Funchal 50 483,27 3 218,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511045522 CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 88 804,86 5 661,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510153542 SPLENDIDCHOICE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9300-167
Câmara de 

Lobos
194 447,30 12 396,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514081759 RSNG, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-012 Funchal 37 267,85 2 375,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004080
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511140134

SOMAVERDE - CONSULTORES DE 

EMPRESAS E NEGÓCIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-136 Funchal 35 138,59 2 240,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510864139 PALADARBÓNUS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e luz referentes ao 

ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-087 Funchal 39 013,04 2 487,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-332 Ribeira Brava 381 481,49 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513076328

FISIOMOTRIZ - FISIOTERAPIA E 

DESPORTO, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-406 Machico 79 540,30 5 070,69 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511286635

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-316 Ponta do Sol 27 169,60 1 732,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511105940

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E 

LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-115 Funchal 13 844,17 882,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.Irá haver a criação de dois postos de trabalho, tendo 

ambos os trabalhadores menos de 35 anos (jovens).

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-208 Funchal 279 895,27 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511037201 GARCES & FARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9350-251 Ribeira Brava 97 494,51 6 215,28 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513238140 IMBATÍVEL MAGIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas, eletricidade, agua e serviços de contabilidade. O apoio previsto irá 

esbater as dificuldades estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao 

negocio.Associado a este projeto, está a manutenção dos postos de trabalho.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-035 Funchal 119 825,54 7 638,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511115407

MÓVEIS ABEL - COMÉRCIO MÓVEIS, 

ELECTRODOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, 

CALÇADO E TAPEÇARIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9200-112 Machico 42 940,75 2 737,48 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004090
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511096402

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a sustentabilidade da empresa 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-064 Funchal 206 899,60 12 310,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-059 Funchal 59 032,05 3 763,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511076070

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-127 Funchal 234 666,99 13 891,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-053 Funchal 72 937,82 4 649,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511243812

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-110 Porto Santo 173 274,86 12 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-114 Funchal 624 265,60 187 000,00 FEDER 30,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511194960 CONSTRUÇÕES SERAFIM & VITOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas 

com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. tem como objetivo 

compensar os custos adi

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9135-413 Santa Cruz 47 401,30 3 885,21 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-720 Funchal 370 075,29 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004099
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 689 441,73 16 468,75 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Este Projecto tem 

como objetivo compensar 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9325-023
Câmara de 

Lobos
63 644,08 4 057,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004101
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510016570

MIGUEL HUMBERTO FARIA ZACARIAS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-048 Funchal 168 156,84 10 720,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510016545

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE 

VETERINÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-032 Funchal 60 759,10 3 873,39 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004103
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513276726 MEDIDACORRIDA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-061 Funchal 26 722,59 1 703,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511165110 JOSÉ MANUEL NUNES PEREIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego. 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-110 Funchal 118 356,88 7 545,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280718 MAIS IMPACTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9020-357 Funchal 17 161,59 1 094,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004107
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-070 Funchal 347 119,09 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004108
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510910203 CAPRICHOSA AVENTURA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9100-166 Santa Cruz 103 057,66 6 569,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511236000

M.S.B. - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-038 Funchal 99 962,88 6 372,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004110
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509938159 VIOLETS TO BLOOM - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-015 Santa Cruz 65 217,65 4 157,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004113
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-603 Funchal 206 573,31 13 169,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004114
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509978940

PRINCESA DO OCEANO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020 irá permitir à empresa implementar melhores práticas nos seus 

funcionários, quer seja na vertente do atendimento ou como comerciais, através de formação 

certificada, bem como, apostar na renovação de algum equipamento básico.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-043 Funchal 180 528,31 11 508,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511072791

ECOATLÂNTICO - ENGENHARIA 

ECOLÓGICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-400 Funchal 262 432,14 16 730,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9300-167
Câmara de 

Lobos
637 049,64 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004117
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511146906

PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-031 Ribeira Brava 68 246,98 4 350,74 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004118
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-027 Funchal 73 551,20 4 688,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

428/738
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M1420-11-6076-FEDER-004119
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511105681 ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. tem como objetivo 

compensar os custos adic

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-107 Santana 89 085,81 5 679,22 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004120
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-086 Funchal 500 405,56 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-039 Ribeira Brava 115 587,23 7 368,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004122
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514379510 AZUL VISTOSO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-154 Santana 36 464,34 2 324,61 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513017879

PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 01-01-2019 9060-291 Funchal 315 274,89 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-086 Funchal 107 537,14 6 855,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno.Que dará a oportunidade de majoração 

da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao mercado regional e à importância da 

manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou até, fazer crescer.O impacto do 

incentivo na empresa, da agora candidata, é substancialmente importante.  

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-022 Funchal 42 199,61 2 690,22 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002882 SOMATERIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-132 Santa Cruz 270 658,94 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511054718

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-250 Santa Cruz 72 500,04 4 621,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004128
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-131 Funchal 217 100,25 13 840,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-035 Santa Cruz 365 093,25 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-069 Funchal 129 746,71 8 271,35 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-223 Ribeira Brava 262 556,97 15 216,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511031181

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-647 Funchal 251 202,21 16 014,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511012195

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 

SOLDADURA,GASES E COMPONENTES 

MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-097 Funchal 143 102,48 9 122,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511162898

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-774 Funchal 585 465,49 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004135
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511214774

ILHOCONTA - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio para a compensação nos gastos com rendas de instalações, gastos com pessoal e encargos 

sociais.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-406 Funchal 68 986,82 4 397,92 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004136
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511210280 ORNELAS & NEVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-055 Porto Santo 53 748,41 7 995,07 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511063466

MERETE HOLTSKOG & RICARDO 

AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-023 Funchal 99 599,17 6 349,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511154526 MIGUEL DIAS & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-183 Porto Santo 68 532,10 10 194,15 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 85,1 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 564.526,59; Subsídio a atribuir de € 65.000,00; Critério A: ?IR= 0,01 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,47 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x88= 68,2 pontos

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-706 Funchal 473 678,14 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511242123

FREITAS & SOMMER - 

ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E 

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-031 Santa Cruz 144 870,89 9 235,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

430/738
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M1420-11-6076-FEDER-004141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511109180

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-129 Machico 275 587,40 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos custos de funcionamento, tais como os custos dos salários e 

respetivos encargos, rendas, eletricidade, agua e serviços de contabilidade. O apoio previsto irá 

esbater as dificuldades estruturais da empresa, potenciando uma maior eficiência ao 

negócio.Associado a este projeto está a manutenção dos postos de trabalho.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-038 Funchal 349 489,05 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511200692 JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9125-129 Santa Cruz 231 279,65 14 744,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511024754 ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-024 Calheta 308 693,34 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004145
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511269463 REGATERRA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-020 Funchal 41 580,86 2 650,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511206542

TEODORO & ORLANDO GONÇALVES, 

UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 290.690,12 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9060-067 Funchal 241 346,59 15 385,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511005890

SOCIEDADE DOS ENGENHOS DA 

CALHETA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9370-135 Calheta 244 300,18 24 548,90 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510768903

SÓRUM MADEIRA - SOCIEDADE DE 

DESTILAÇÃO DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9225-050 Machico 49 092,66 3 129,66 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 505062615

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, 

SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O auxilio a conceder contribuirá de forma significativa para a manutençao do nível de emprego e 

para a sustentabilidade da empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 1050-165 Funchal 231 118,15 14 733,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da madeira 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-227 Porto Santo 170 195,81 17 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004151
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 60,6 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 190.515,76; Subsídio a atribuir de € 14.288,98; Critério A: ?IR= 0,014 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,50 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 50; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x76= 60,6 PONTOS.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9050-233 Funchal 190 519,76 12 145,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510271359

VERDEVERTENTE PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS 

ORNAMENTAIS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-249 Santa Cruz 38 020,57 2 423,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511091427

BLIMUNDA - CONSULTORIA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.  Este Projecto tem 

como objetivo compensar

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-105 Funchal 22 729,53 1 449,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004154
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511042884 CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 58,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 72.167,55; Subsídio a atribuir de € 5.412,57; Critério A: ?IR= 0,018 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 1,32 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; 

Critério B = 40; Critério C = 68. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x50+0,30x68=58,2 

PONTOS.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-079
Câmara de 

Lobos
72 167,55 4 600,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511089210 SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-110 Calheta 269 540,63 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511231598 BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-156 Funchal 322 998,24 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510317898

MANEIRA CERTA - CONSTRUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-036 Funchal 60 458,75 3 854,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-046
Câmara de 

Lobos
257 591,21 16 421,44 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510220886

LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-10-2018 30-09-2019 9300-079
Câmara de 

Lobos
288 320,03 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508157803 MARVERONA II - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-151 Santa Cruz 83 340,79 5 312,98 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514263393

DESAFIOS DO TEMPERO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-291 Funchal 146 192,42 9 319,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obtenção de apoio Financeiro ao Funcionamento, devido aos custos elevados, principalmente 

com Pessoal.
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-059 Funchal 190 821,04 12 164,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9020-330 Funchal 138 036,92 8 799,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-203 Ribeira Brava 294 820,35 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510963617

SOUSA & ALVAREZ - VETERINÁRIOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-284 Santa Cruz 42 521,79 2 710,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-156 Funchal 293 416,45 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511281285

WESTVISTA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-042 Funchal 123 712,56 7 886,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514002336 REAL IMPERATRIZ, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-156 Funchal 167 724,61 10 692,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509542581

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-019 Funchal 114 677,17 7 310,67 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para a empresa, pois o mesmo será utilizado 

para a melhoria das condições de trabalho e organizacionais. Este incentivo também será 

preponderante no apoio à sustentabilidade financeira da empresa, visto que haverá uma 

recuperação de parte dos gastos incorridos no último exercício

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-031 Santa Cruz 107 853,32 6 875,65 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511248105

PROBALANÇO - CONTABILIDADE, 

FISCALIDADE E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal sendo esta a rubrica relevante das 

componentes de gastos da empresa
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-024 Funchal 42 785,05 2 727,55 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513738282 SOUSA & BERENGUER, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Objetivo do projeto 

é alcançar um apoio de

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9020-330 Funchal 28 394,27 1 810,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511129742

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-146 Ribeira Brava 170 379,31 10 861,69 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

433/738
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M1420-11-6076-FEDER-004174
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514028920 VONTADE D'ARRASAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. O impacto do 

incentivo do projeto na empre

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-097 Santa Cruz 26 057,22 1 661,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9020-415 Funchal 211 599,56 12 779,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9100-020 Machico 84 440,94 5 383,11 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508650933 DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-079 Funchal 81 914,94 5 222,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511075111

PAULO GOUVEIA & IRMÃOS 

CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGEM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-052 Calheta 205 006,84 13 069,18 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511013892 M.I. NUNES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-046 Funchal 185 930,25 11 853,05 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004180
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511046197 TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projecto seria um bom motivo de arranque, compensando assim o 

funcionamento da empresa com os custos adicionais.Com o recebimento do incentivo, a empresa 

pretende melhorar nas suas diversas áreas funcionais e consequentemente melhorará a 

qualidade dos seus serviços,preocupar-se-á com as questões ambientais e também na segurança 

e higiene dos seus trabalhadores.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-127 Santa Cruz 169 113,17 10 780,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-127 Funchal 169 082,27 10 778,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004182
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9240-209 São Vicente 124 566,92 7 941,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511008023 ANDRADE & LEANDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-440 Funchal 311 392,39 12 750,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511069219

FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

FRUTA, LEGUMES E VERDURAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 65,5 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 130 103,54. Subsídio de € 9.757,77.Critério A: ?IR= 0,07 que corresponde a 100 pontos e ?IF= 

1,57 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x80+0,45x100=89; B = 40; C = 76; Mérito 

total do projeto: MP=0,30x89+0,40x40+0,30x76= 65,5 pontos

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-000
Câmara de 

Lobos
130 103,54 8 294,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

434/738
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M1420-11-6076-FEDER-004185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511000685

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a Seg. Social), qualificação dos seus recursos 

humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O impacto do 

incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o 

cumprimento dos suas obrigações

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-050 Funchal 411 763,71 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-382 Funchal 314 182,80 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510614310 SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9060-291 Funchal 208 773,25 13 309,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Para uma empresa como a Pastelaria Galã, os custos de mão de Obra têm um grande peso na 

estrutura de custos da firma. A ultraperiferia da nossa região Autónoma, com a dependência em 

transportes marítimos e aéreos, que nos encareceram os fatores de produção, nomeadamente as 

matérias primas, combustíveis e e eletricidade, são fatores que diminuem a margem bruta de 

vendas da empresa.Este ince

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-094 Machico 207 411,93 13 222,51 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9240-046 São Vicente 71 831,78 4 121,34 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511128231 GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-107 Funchal 61 873,75 3 944,45 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514146010

HVM-HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-002 Funchal 148 785,44 9 485,07 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 61,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 576.398,13; Subsídio a atribuir de € € 20.000,00; Critério A: ?IR= 0,0114 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,43 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x80= 61,8 PONTOS.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-087 Funchal 362 366,80 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511253427

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9350-146 Ribeira Brava 80 624,94 5 139,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004197
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511234023

RICARDO RAMOS - AUTOMECÂNICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua actividade.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-116 Funchal 55 240,31 3 521,57 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-401 Funchal 151 660,14 9 668,33 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004199
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511279612 MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-194 Santa Cruz 101 293,44 6 457,46 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514565101 AQUELAXPERIÊNCIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

07-07-2020 01-01-2018 04-02-2019 9200-077 Machico 31 553,81 2 011,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004201
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509176100

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-154 Funchal 60 034,72 3 827,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513360689 BRAGA & AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-174 Porto Santo 52 345,28 7 786,36 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510244530 POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9370-545 Calheta 50 893,55 3 244,47 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511027753 CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 65 309,45 4 163,48 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-702 Calheta 138 978,54 8 859,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-449 Funchal 331 756,00 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511275307 SILVÉRIO & FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-011 Funchal 75 411,49 4 807,48 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 507797540

FLORES ACENTUADAS - COMÉRCIO DE 

FLORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e crie condições a nível 

social e ambiental para que seja referencia de mercado.
07-07-2020 01-01-2018 13-04-2019 9240-025 São Vicente 43 149,32 2 750,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511048238

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-042 Funchal 95 135,77 6 064,90 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-232 Ribeira Brava 121 324,06 7 734,41 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508981689

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-10-2018 06-10-2019 9060-382 Funchal 291 272,17 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004214
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511125909

PAULINO CASTANHO, ILUMINAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-306 Ponta do Sol 93 776,29 5 978,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004215
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511133650

MAMEPE - COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 82 844,24 5 281,32 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004216
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511165560

RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 75.523,24; Subsídio a atribuir de € 5.664,24; Critério A: ?IR= 0,184 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 0,084 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO FORTE.Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 40; Critério C = 76. MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76= 68,8 

pontos

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-028 Funchal 75 523,20 4 012,17 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004217
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513490930 LETRAS ALEATÓRIAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflaccionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Objetivo do projeto 

é alcançar um apoio de

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-036 Santa Cruz 63 416,88 4 042,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511124538

SOM E IMAGEM DA CALHETA - 

ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO 

ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-000 Calheta 75 788,61 4 831,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004219
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511232527 TELO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social, custos com a electricidade e rendas.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-736 Funchal 79 793,31 5 086,83 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509949142 MILHO`S BAKERY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9000-645 Funchal 288 134,86 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510764371

LIDIA FARIA DE SOUSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-729 Calheta 33 835,31 2 157,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004222
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 911004777

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 

DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma sucinta este incentivo será fundamental para o apoio e reforço financeiro da empresa, 

de modo a que esta sustentabilidade sirva de incremento para o normal desenvolvimento da 

atividade

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-000 Funchal 45 258,82 2 885,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023847

MANUEL H.MARTINS ANJO-COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-014 Funchal 30 689,21 1 956,44 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-056 Funchal 147 553,60 9 406,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal, rendas e serviços de contabilidade 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-038 Funchal 125 148,66 7 978,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004226
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511177410

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E 

CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa, permitindo que se 

mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui 

para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus 

clientes.

07-07-2020 01-01-2018 30-06-2019 9000-084 Funchal 78 651,86 5 014,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004227
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511044160 JOÃO & PATRICIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo, este é um apoio que vem ajudar imenso, as empresas a suportar os seu custo, 

podendo assim investir no desenvolvimento e qualidade.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-213 Ribeira Brava 85 200,47 5 431,53 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511137583

ELECTROCARREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDª

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-161 Funchal 122 591,88 7 815,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004230
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513495851 QUADRO DA MODA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9400-179 Porto Santo 64 578,42 9 606,04 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511060114

LORETO & NASCIMENTO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9360-324 Ponta do Sol 58 935,29 3 757,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004232
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511283180

ZENERGIA - SERVIÇOS DE 

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-271 Funchal 35 189,42 4 486,66 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004233
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511117493

CONTROLMÉDIA - MARKETING, 

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Projeto permitiu esbater as dificuldades estruturais contribuindo para a competitividade 

regional.
07-07-2020 01-01-2018 31-08-2019 9000-090 Funchal 39 535,60 1 260,20 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511051530

FAGORAMA - COOPERATIVA DE 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

melhoria da competitividade das empresas regionais e minimizar efeitos de estarem localizadas 

em regiao ultraperiferia da comunidade.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9300-306

Câmara de 

Lobos
85 508,18 5 451,14 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004235
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-116 Santana 301 670,83 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-231 Funchal 69 893,35 4 455,70 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-136 Funchal 36 241,34 2 310,39 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511274823

ALLPRIME - CONSULTORIA, GESTÃO E 

PROJETO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-067 Funchal 71 898,05 4 583,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9100-267 Funchal 34 420,49 2 194,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510032052 YELLOWBARON - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9100-208 Funchal 113 735,35 7 250,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510531806 CARLOS NÓBREGA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9125-129 Santa Cruz 61 907,21 3 946,58 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004245
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514113235 RENT2U, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-075 Calheta 168 045,24 10 712,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511061676

TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9125-054 Santa Cruz 72 481,60 3 696,57 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004248
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511042647 FARMACIA CAMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-027 Funchal 185 417,32 11 820,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511258399

SUPER RIO MAR - SUPERMERCADO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-001 Funchal 82 279,14 6 294,36 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 502594756 SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

economico-financeira um pouco desfavorável, permitindo que se mantenha a empregabilidade 

de pessoal qualificado que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe a fornecer aos seus clientes.

02-09-2020 01-01-2018 04-03-2019 9000-084 Funchal 59 704,93 3 806,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514557125

PURO DESIGN E PUBLICIDADE, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 23.690,94€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9125-004 Funchal 19 826,38 1 895,90 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-018 São Vicente 301 117,26 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-292 Funchal 45 517,30 2 901,73 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511283270

CNM - CENTRO DE NEGÓCIOS DA 

MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este tipo de apoios faz todo o sentido para apoiar as empresas que infelizmente vivem 

diariamente com os efeitos da insularidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-05-2019 9020-330 Funchal 37 398,32 4 768,29 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511133634 LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de actividade, muito competitivo mas ao mesmo tempo com alguma sazonalidade, é 

importante haver apoios estatais de modo a conseguirmos manter a actividade desenvolvida bem 

como os postos de trabalho e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9230-107 Santana 60 874,48 3 880,75 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004258
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 319 831,16; Subsídio de € 20.000,00; Critério A: ?IR= 0,0143 que corresponde a 50 

pontos e ?IF= 0,071 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x80=63,5; Critério B = 

40; Critério C = 100. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x63,5+0,40x40+0,30x100= 65,1 PONTOS.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-155 Funchal 319 831,16 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-013 Funchal 223 517,11 14 249,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004260
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-060 Funchal 102 027,32 6 504,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511095511

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 

DECORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 69,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 325.594,79; Subsídio a atribuir de € 20.000,00; Critério A: ?IR= 0,0301 que 

corresponde a 80 pontos e ?IF= 1,37 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO 

FORTE.Critério A = 0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 40; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x40+0,30x88=

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2019 9300-023
Câmara de 

Lobos
280 312,50 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510713637 SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de actividade, muito competitivo mas ao mesmo tempo com alguma sazonalidade, é 

importante haver apoios estatais de modo a conseguirmos manter a actividade desenvolvida bem 

como os postos de trabalho e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-150 Porto Moniz 92 472,92 5 895,15 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004264
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511055013

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O APOIO AS DESPESAS CORRENTES DA EMPRESA DE MODO A CONSEGUIR ULTRAPASSAR AS 

DIFICULDADES ULTRAPERIFÉRICAS DA REGIÃO QUE AS PEQUENAS EMPRESAS ATRAVESSEM DE 

MODO A ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SEUS POSTOS DE TRABALHO

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9020-130 Funchal 148 530,77 9 468,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511063598 NASCIMENTO & NASCIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer financeiros assim 

como manter os postos de trabalho
07-07-2020 01-01-2018 05-09-2019 9350-000 Ribeira Brava 198 116,92 12 629,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511260164

SOUSA & GOMES - COMÉRCIO DE 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PLANTAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 01-02-2019 9125-000 Santa Cruz 102 966,38 6 564,11 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511250061 SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9270-000 Porto Moniz 269 747,47 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509915124

CARPIMETRO - CARPINTARIA E 

SERRAGEM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este tipo de apoios faz todo o sentido para apoiar as empresas que infelizmente vivem 

diariamente com os efeitos da insularidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-043 Funchal 138 335,49 8 818,89 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510455840

NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-162 Santa Cruz 53 013,21 3 379,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004273
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511252811 FILIPE CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-061 Machico 32 856,81 2 094,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-135 Funchal 307 054,91 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004278
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9350-066 Ribeira Brava 212 010,96 13 515,70 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511065051 RADIO CLUBE (MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de dois postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa num ambiente muito desfavorável, 

permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente 

atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se 

propõe fornecer aos seus clientes.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9000-090 Funchal 37 927,94 2 417,91 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9050-222 Funchal 462 373,93 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-222 Funchal 417 585,65 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511035896

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 64,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € € 588 138,94; Subsídio a atribuir de € 20.000,00; Critério A: ?IR= 0,022 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,083 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x88 = 64,2 PONTOS.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9325-050
Câmara de 

Lobos
588 138,93 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004285
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511110073

JOSÉ PROENÇA - EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de actividade, muito competitivo, é importante haver apoios estatais de modo a 

conseguirmos manter a actividade desenvolvida bem como os postos de trabalho e contribuirmos 

também para a empregabilidade do sector.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-131 Funchal 132 919,68 8 473,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004286
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511277709

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE 

ENERGIA E AMBIENTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-127 Funchal 94 729,91 6 039,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511039875

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de três postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos seus client

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-225 Machico 48 908,72 3 117,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-129 Funchal 130 968,01 8 349,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004289
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511118368

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O APOIO AS DESPESAS CORRENTES DA EMPRESA DE MODO A CONSEGUIR ULTRAPASSAR AS 

DIFICULDADES ULTRAPERIFÉRICAS DA REGIÃO QUE AS PEQUENAS EMPRESAS ATRAVESSEM DE 

MODO A ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SEUS POSTOS DE TRABALHO

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-161 Calheta 170 235,30 10 852,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-174 Calheta 324 670,89 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004292
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511103026 DINIS & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-604 Funchal 134 915,46 8 600,86 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004293
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511015097 FERNANDO J.RAMOS & CA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económica-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente actualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa propõe fornecer aos seus clientes.

02-09-2020 01-01-2018 25-04-2019 9050-026 Santa Cruz 303 710,91 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510476783

GOLDENEMPIRE - GESTÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 É expectável que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na medida 

em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas do escritório e gastos com o pessoal, 

sendo que soma destas duas rubricas absorvem a maior parte dos gastos da empresa (cerca de 

70%). 

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-059 Funchal 96 206,73 6 133,18 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511241240

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E 

PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-167 Santa Cruz 208 187,44 13 271,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513130764

LUXSTAR, ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9360-514 Ponta do Sol 491 301,93 12 750,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004298
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e água referentes 

ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9350-203 Ribeira Brava 133 907,59 8 536,61 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511004249 M. FERNANDES CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-067 Funchal 174 677,11 11 135,66 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004300
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511030126

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9270-032 Porto Moniz 203 058,31 12 944,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514119276

PLENGIL, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-044 Funchal 320 498,48 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510209556 MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-071 Funchal 56 266,68 3 587,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510057187

MJ BROKERS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente, 

salários, contribuições para a segurança social, custos com consumo de energia elétrica, água, 

custos com serviço de Contabilidade e rendas.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-089 Funchal 60 655,60 3 866,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511061315

CHURRASCARIA - SNACK-BAR A SELVA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-000 Funchal 71 289,44 3 787,25 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9020-119 Funchal 368 409,59 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-406 Funchal 178 987,88 11 410,48 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511282990 PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-209 Funchal 65 088,17 4 149,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511267568 SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este tipo de apoios faz todo o sentido para apoiar as empresas que infelizmente vivem 

diariamente com os efeitos da insularidade.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-178 Funchal 39 043,41 2 489,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511012748

CAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO LIBERDADE CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa

02-09-2020 01-01-2018 30-07-2019 9325-151
Câmara de 

Lobos
44 081,58 2 810,20 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508847770

K-KONDOMÍNIOS.COM E K-MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA.COM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio, ajudará a combater os custos de funcionamento diário da empresa, criando 

condições para crescer no mercado 
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-401 Funchal 85 082,26 5 423,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510819540

ADRIANO VIEIRA ROSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9230-121 Santana 54 034,92 3 444,73 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004317
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9200-095 Machico 69 234,10 4 413,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004318
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509999417

SOUSA BRAZÃO & ORNELAS TEIXEIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 64.515,35€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-063 Santa Cruz 64 515,35 4 112,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511224680

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE 

GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-013 Santa Cruz 131 107,07 8 358,07 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-447 Funchal 125 770,96 8 017,90 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9230-209 Santana 44 203,84 2 818,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514314192

CAR-ILHA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 54.873,93€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica e 

contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-330 Funchal 54 873,93 3 498,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510035655 LÚCIA & JOÃO - CAFÉS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9050-216 Funchal 27 391,26 1 746,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor pretende obter aprovação da presente candidatura, a fim de conseguir compensação 

relativamente aos seus custos operacionais inerentes à condição de Região Ultraperiférica, 

comprometendo-se a manter os seus postos de trabalho e a garantir a sua sustentabilidade 

financeira.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9125-043 Funchal 256 643,49 16 361,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511062508 SNACK BAR A CARBONARA II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal, rendas e serviços de contabilidade 07-07-2020 01-01-2018 31-12-2019 9125-072 Santa Cruz 269 958,45 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513483152 TABELAFORTUNA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa honre os seus compromissos, relativos aos custos com 

pessoal (salários e contribuições para a segurança social), formação contínua especializada dos 

seus recursos humanos, rendas, eletricidade, água e contabilidade. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

dos suas obrigações.

07-07-2020 01-01-2018 21-02-2019 9135-382 Santa Cruz 150 992,24 9 625,76 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-085 Funchal 60 496,88 3 856,68 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se com o presente apoio, tornar as empresas regionais mais competitivas e esbater 

cultos da ultra periferia.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-024 Funchal 199 043,75 12 689,04 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004334
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fundamental para garantir o crescimento sustentável da empresa, o projeto proporciona 

oportunidades para uma aposta consistente na inovação, em meios tecnológicos mais atuais e 

melhor adaptados à atividade da empresa. Além disso, criará condições para a empresa manter e 

enriquecer a sua política de aposta na qualificação e diversidade de competências dos seus 

profissionais.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9050-014 Funchal 423 652,36 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de alguns gastos de funcionamento. 07-07-2020 01-01-2018 21-01-2019 9300-145
Câmara de 

Lobos
143 391,22 9 141,19 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510819079 AUTO FIDÉLIO II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9300-326
Câmara de 

Lobos
63 570,18 4 052,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510388760

FREITAS & CORREIA - ASSISTÊNCIA E 

MANUTENÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado
02-09-2020 01-01-2018 20-01-2019 9020-001 Funchal 54 874,21 4 197,88 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513415394 NICO'S - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida em que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a próp

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-273 Funchal 312 784,41 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004342
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509889026 CIDADE DA FAMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem um impacto considerável na empresa, visto que auxiliará a sua 

sustentabilidade, permitindo a inovação/renovação dos equipamentos técnicos e tecnológicos, 

visando um melhor funcionamento, garantindo desta forma a continua qualidade prestada ao 

cliente.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-026 Funchal 642 103,29 17 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004343
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511222971 CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 31 219,29 1 990,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511001169 AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem um impacto considerável na empresa, visto que auxiliará a sua 

sustentabilidade, permitindo a inovação/renovação dos equipamentos técnicos e tecnológicos, 

visando um melhor funcionamento, garantindo desta forma a continua qualidade prestada ao 

cliente.

07-07-2020 01-01-2018 10-02-2019 9050-401 Funchal 68 390,15 4 359,87 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 258147695 WANG WEIMIAO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem um impacto considerável na empresa, visto que auxiliará a sua 

sustentabilidade, permitindo a inovação/renovação dos equipamentos técnicos e tecnológicos, 

visando um melhor funcionamento, garantindo desta forma a continua qualidade prestada ao 

cliente.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-075 Funchal 66 862,65 4 262,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004346
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-163 Funchal 67 343,71 4 293,16 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280629

CARUNCHADAS - CONSTRUÇÕES, 

MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio, ajudará a combater os custos de funcionamento diário da empresa, criando 

condições para crescer no mercado
07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9350-225 Ribeira Brava 76 584,19 4 882,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511034458 LEONARDO GOMES & BRAZÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio vem de certa forma ajudar, nos custos fixos da empresa, criando 

disponibilidade para investir e revitalizar a empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-206 São Vicente 57 356,48 3 656,48 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511069944 JOÃO ANDRADE & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo, a empresa ao beneficiar deste projeto, ficara com uma melhor capacidade de 

melhorar a empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-103 Ribeira Brava 98 450,82 6 276,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513981969 TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9125-129 Funchal 15 055,57 959,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510600271

TECOFI - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9050-021 Funchal 61 755,36 3 936,90 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511021607 CAPELO - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos com contribuições obrigatórias 

para a segurança social, aos custos com o consumo de energia elétrica, aos custos com o 

consumo de água e aos custos com serviços de contabilidade.

02-09-2020 01-01-2018 04-02-2019 9050-015 Funchal 152 074,92 9 694,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 150.594,41€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2018 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, 

contabilidade e os custos de transporte das matérias primas reprocessadas.

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9300-422
Câmara de 

Lobos
150 391,88 19 610,83 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511060564 MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-223 Funchal 31 655,04 2 018,01 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511096399 JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem um impacto considerável na empresa, visto que auxiliará a sua 

sustentabilidade, permitindo a inovação/renovação dos equipamentos técnicos e tecnológicos, 

visando um melhor funcionamento, garantindo desta forma a continua qualidade prestada ao 

cliente.

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9300-095
Câmara de 

Lobos
127 728,86 8 142,71 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509661556

SUGESTÃO INÉDITA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-045 Funchal 327 300,54 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513371818 AGOSTINHO CASTRO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9000-236 Funchal 100 636,24 6 415,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004367
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511002440 J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a JS MENEZES, S.A. verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, ficando assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-116 Funchal 481 618,33 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511255837

FREDERICO TEIXEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este tipo de apoios faz todo o sentido para apoiar as empresas que infelizmente vivem 

diariamente com os efeitos da insularidade.
02-09-2020 01-01-2018 31-05-2019 9400-127 Porto Santo 42 805,73 6 367,35 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513897658 MARQUES & MCDERMOTT, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9370-261 Calheta 25 098,17 1 600,01 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004370
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-102 Machico 18 371,89 1 171,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514060247 OK MOTOR SPORT, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-037 Funchal 63 307,60 7 062,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511276729

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

manutenção dos postos de trabalhoFormaçãoPublicidadeEmpresa mais competitiva na RAM 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-025 Funchal 52 140,44 3 323,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513237674 SUSHI À SUA PORTA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

02-09-2020 01-01-2018 31-03-2019 9060-390 Funchal 62 408,93 3 978,57 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510463444 COLINA RUBRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2020, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9000-679 Funchal 151 052,38 9 629,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510476643 SILVASALTOSAGERJARDIM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9300-006

Câmara de 

Lobos
128 437,11 8 932,22 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513899081 LARGOS ARGUMENTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 20-01-2019 9125-057 Funchal 37 284,17 2 376,86 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 152808116 SERGIO PAULO CORREIA PINTO                                                                          

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
07-07-2020 01-01-2018 31-12-2018 9125-161 Santa Cruz 48 393,06 3 085,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511071752

ISS - MADEIRA INTERNATIONAL 

SHARING SCHOOL - MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar custos na formaçãoManter os 26 postos de trabalho 02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9050-219 Funchal 345 039,38 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 197737676 FRANCISCO JOSE FERREIRA DE FREITAS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
02-09-2020 01-01-2018 31-12-2018 9135-000 Santa Cruz 107 853,70 7 639,64 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511151012

DOLORES DOS ANJOS AGUIAR - 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-397 Funchal 33 301,47 2 122,97 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 210053640 RICARDO JOÃO ABREU MACHADO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Obter apoio ao funcionamento da empresa nomeadamente no que diz respeito à manutenção 

dos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-021 Funchal 43 804,63 2 792,55 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511254792

SOPESI - MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9050-020 Calheta 153 473,54 9 783,94 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511059248 SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento de 2018 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-209 São Vicente 121 534,40 7 747,82 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508075505 MEDIDA SECRETA - CARPINTARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-121 Funchal 71 247,35 4 542,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511205490 MAVIPP, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

De forma a minimizar o impacto negativo das despesas de aprovisionamento no seu resultado, o 

promotor candidata-se com o presente projecto.Um dos objetivos será o aumento das suas 

margens comerciais.A empresa visa a manutenção dos seus postos de trabalho, não descurando 

no futuro, consoante o melhoramento da conjuntura económica, a contratação de mais pessoal.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-120 Machico 76 203,78 4 857,99 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511182813 GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-067 Santa Cruz 91 181,79 5 812,84 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511270810

IDEIAPORTA - CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
07-07-2020 01-01-2018 31-05-2019 9240-209 São Vicente 199 602,29 12 724,64 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511159056

DAKMAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA HOTELARIA E CONSTRUÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo 

crescimento da atividade de forma sustentada, o sócio desta empresa prevê que esse 

crescimento não seja de todo tão expressivo nos próximos anos, assim sendo a projeção dos 

valores futuros assentam numa base moderada, sendo que no momento não sejam previstas  

alterações que provoquem impactos negativos n

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-100 Funchal 97 867,66 6 239,06 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511014384 ESCORCIO & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-127 Funchal 92 537,90 5 899,29 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511033346

FEITEIRAS-ELECTROMOVEIS SÃO 

VICENTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9240-207 São Vicente 48 909,19 3 117,96 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos gastos 

operacionais que incorre de modo a permitir a manutenção do seu quadro de pessoal e aumentar 

as suas qualificações.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9350-000 Ribeira Brava 166 163,66 10 592,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514412348

ANDRADE, CALDEIRA & ABREU - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-027 Funchal 55 887,12 3 562,80 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514404787 PÁTIO DAS BABOSAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal, energia, renda e serviços de 

contabilidade
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-541 Funchal 129 228,39 8 238,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513323490 FIGURA EFECTIVA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9050-021 Funchal 58 764,38 3 746,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-059 Funchal 276 581,05 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514329386

PRESTIGIOUS THEORY - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-250 Funchal 38 195,62 4 058,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004406
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511079907

AUTO BANDA ALÉM - REPARAÇÕES DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto representa uma mais valia para o promotor, alem da Manutenção do Emprego no 

medio longo prazo para todos os funcionários atualmente ao serviço , permite também 

significativa melhoria na vertente Económico-financeira

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-143 Machico 47 475,46 3 026,56 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511147457

ANTÓNIO RODRIGUES TOMÉ, 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Como referido anteriormente, o projeto visa esbater as dificuldades estruturais e permanentes da 

empresa. Assim sendo é previsto a redução do impacto que as despesas correntes da empresa 

têm nas contas da empresa, em específico os ordenados e respetivos encargos.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-023 Funchal 101 197,85 6 451,36 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508785090 GRÃO DE FARINHA-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-047 Funchal 115 376,50 7 355,25 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510529364

PLANETÉPOCA - ENERGIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo, este apoio visa melhorar e aumentar a capacidade organizativa, produtiva da 

empresa, numa continua e permanente adaptação ao contexto económico e exigências do 

mercado, com isso aumentar sua sustentabilidade, mantendo os colaboradores motivados, num 

ambiente social tranquilo, contribuindo para a criação de riqueza na economia da RAM.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-775 Funchal 143 284,36 9 134,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004412
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo 

crescimento da atividade de forma sustentada, os sócios desta empresa não preveem alterações 

que provoquem impactos negativos na sua performance. Num passado recente, atravessando o 

nosso país por uma crise económica e financeira, esta sociedade manteve o seu quadro de 

pessoal, aumentou a sua atividade e

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9060-105 Funchal 261 518,97 15 745,62 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511254067

TABACARIA BETÂNIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-019 Funchal 15 691,20 1 000,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510144268 SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ste projeto apresentar um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS 

SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, RENDAS DAS 

INSTALAÇÕES, CUSTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA e ÁGUA, conforme previsto nas 

subalíneas i), a v), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, 

de 8 de julho.O projeto permite a manutenção dos 19 po

07-07-2020 01-01-2018 28-02-2019 9360-500 Ponta do Sol 308 252,07 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514421703 EMENTA CORDIAL - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e perdente continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-107 Machico 41 572,11 2 650,22 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 510883281

ÉPURA COR - ALEXANDRA VIEIRA 

RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

02-09-2020 01-10-2018 30-09-2019 9000-044 Funchal 17 797,53 1 134,59 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509732291 DIVIMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento. 02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9020-417 Funchal 197 239,42 12 574,02 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511101465

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE 

CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-07-2020 01-01-2018 31-03-2019 9000-136 Funchal 43 995,64 2 804,72 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509938248

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
02-09-2020 01-01-2018 28-02-2019 9000-116 Funchal 91 218,40 5 815,17 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004423
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9050-012 Funchal 53 585,86 3 416,10 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004424
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511281412

CLARA DE ABREU - CABELEIREIROS , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 07-07-2020 01-01-2018 30-09-2019 9000-679 Funchal 165 299,56 10 537,85 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004427
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 513507477 3G CAPITAL PARTNERS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-049 Funchal 136 334,33 8 691,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004428
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511251300

JOSÉ MANUEL SANTOS PERESTRELO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9200-045 Machico 261 663,26 16 681,03 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 508957656

SOLAR DO BOM JESUS - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este projecto vem nos dar uma pequena folga, para suportar os custos com o 

trabalhadores e poder apostar mais na formação e qualidade, dos trabalhadores.
02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9100-157 Santa Cruz 75 735,22 4 828,12 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004430
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511017316 AUTO FERRAZ - AUTOMOVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9060-009 Santa Cruz 256 007,85 16 320,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004431
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511260857

J. FERNANDO AMORIM - PORTAS, 

AUTOMATISMOS E SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-330 Funchal 76 073,62 4 408,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004432
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511109326

O LAR D'AJUDA - LAR E CENTRO DIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

02-09-2020 01-10-2018 30-09-2019 9000-127 Funchal 284 871,88 17 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004433
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar a tesouraria da empresa 02-09-2020 01-01-2018 30-09-2019 9020-154 Funchal 249 601,21 15 912,08 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004437
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511023855

PANIGRAÇA - PANIFICADORA DA 

GRAÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto irá criar um alívio financeiro na empresa, visto que irá apoiar com os custos 

operacionais inerentes ao funcionamento da mesma. Desta forma, será possível realizar alguns 

investimento relativamente aos equipamentos técnicos/tecnológicos

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-088 Funchal 178 586,39 11 384,88 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004438
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 237316897 ROBERTO CARLOS VIEIRA E CASTRO                                                                      

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2018.
07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9360-323 Ponta do Sol 33 947,76 4 328,34 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004439
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511152817

PROMERCH - PROMOÇÃO E 

MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9000-127 Funchal 151 547,01 9 661,13 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9240-018 São Vicente 456 731,59 17 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 514158689 QUILOS D'ELEGÂNCIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-079 Funchal 58 255,15 6 189,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004442
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511029217

DRULOFER - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial, a sociedade caminha para a consolidação do equilíbrio económico e 

financeiro, pelo crescimento da atividade de forma sustentada, a empresa não prevê alterações 

que provoquem impactos negativos na sua performance, muito embora reconheça que nesta 

área de atividade por vezes existem flutuações significativas nas vendas, sendo o bastante a 

venda ou não de uma máquina industria

02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9125-042 Santa Cruz 195 793,02 12 481,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511104006

MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

apoio aos sobredcustos 02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9300-000
Câmara de 

Lobos
112 464,20 7 169,60 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004447
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511231652

O CANTO DOS REGUILAS - CRECHE E 

JARDIM DE INFÂNCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, designadamente salários, energia, água e rendas. 07-07-2020 01-01-2018 31-01-2019 9000-705 Funchal 255 710,35 16 301,54 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004448
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511207948

ANDRÉ PEREIRA & FILHOS - HOTELARIA 

E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
02-09-2020 01-01-2018 31-10-2019 9240-018 São Vicente 124 290,94 7 923,55 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

1 02-09-2020 01-01-2018 31-01-2019 9020-206 Santana 329 878,60 17 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - IV 511280378

LOTUSAÚDE WELLNESS & 

HEALTHCARE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-07-2020 01-01-2018 31-10-2019 9020-259 Santa Cruz 35 911,92 2 289,38 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa conta com 2 armazéns e recentemente adquiriu mais uma unidade para permitir 

aumentar a sua produtividade.Neste sentido este projeto torna-se muito importante uma vez que 

permite atenuar os elevados custos que a madeira tem com os transportes e permite um 

sucessivo investimento nos serviços disponibilizados sempre com vista à melhoria contínua.

23-11-2020 01-01-2019 30-05-2020 9350-104 Santa Cruz 98 141,40 83 420,19 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

23-11-2020 01-01-2019 28-02-2020 9200-047 Machico 46 510,50 31 627,14 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004455
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

23-11-2020 01-01-2019 30-04-2020 9200-047 Machico 277 663,67 188 811,30 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da região, nomeadamente nos custos de transporte de mercadorias da empresa
29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9370-249 Calheta 349 772,80 255 000,00 FEDER 73,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 513418377

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
23-11-2020 01-01-2019 31-12-2020 9200-047 Machico 17 778,35 12 089,28 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004463
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9370-250 Calheta 30 211,08 23 704,08 FEDER 78,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento (fase V) com referência ás despesas relacionadas com 

transportes de matérias primas para transformação incorridas no exercício de 2019.
23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9304-007

Câmara de 

Lobos
23 301,29 19 806,10 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9200-047 Machico 203 967,79 138 698,10 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004466
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com transportes referentes ao ano de 2019. 23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9360-300 Ponta do Sol 100 000,00 85 000,00 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9000-617 Funchal 44 557,64 37 873,99 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004471
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-12-2020 01-01-2019 29-01-2020 9125-042 Calheta 135 126,31 114 857,36 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004474
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9350-039 Ribeira Brava 13 999,03 11 899,18 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 9.568,00 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com transporte das mercadorias produzidas, importadas e reprocessadas na RAM.
29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9300-422

Câmara de 

Lobos
9 568,00 8 132,80 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004476
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9350-066 Ribeira Brava 19 476,89 16 555,36 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511203110

ARANGO - ESTRUTURAS, MOLDES E 

MONTAGEM LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9200-047 Machico 253 184,81 172 165,67 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 514028564 FUNCHAL VIDRO MEELITE START LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 14-02-2020 9020-365 Funchal 29 661,11 25 211,94 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004480
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9020-114 Funchal 424 343,32 255 000,00 FEDER 60,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004481
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 06-03-2020 9020-114 Funchal 60 876,77 51 745,25 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004483
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

.Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas 

da regiãoManutenção dos postos de trabalhoAuxilio nas despesas de funcionamento de 2019
29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9000-069 Funchal 80 097,09 54 466,02 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9304-003

Câmara de 

Lobos
302 600,71 255 000,00 FEDER 84,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004486
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Promover um melhor handicap de custos, e garantir a manutenção do emprego no médio longo 

prazo para todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9125-158 Santa Cruz 84 184,68 71 556,98 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

23-11-2020 01-01-2019 31-12-2019 9050-222 Funchal 29 162,51 24 788,13 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
23-11-2020 01-01-2019 31-03-2020 9135-401 Santa Cruz 6 159,58 5 235,64 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004493
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Cozimadeira, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9050-440 Funchal 14 755,19 12 541,91 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511103565

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carpicaldeira - Carpintaria Unipessoal, Lda verá melhoradas 

as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9300-324 Funchal 7 396,31 6 286,86 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004495
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9000-775 Funchal 18 399,01 14 298,66 FEDER 78,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004496
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - V 511265662

ESFEROLIGHT - PRODUÇÃO E 

RECICLAGEM DE EPS, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-12-2020 01-01-2019 31-12-2019 9200-047 Machico 28 320,96 19 258,25 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511135610 ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efetivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da atividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-203 Ribeira Brava 410 010,12 34 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004498
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510088791 NAREDE3.O - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-192 Funchal 91 775,09 9 751,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004499
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511214073 DATAREDE, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efetivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da atividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-203 Ribeira Brava 404 986,40 34 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509132936

SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo um gabinete de contabilidade, gestão e consultoria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-012 Funchal 171 746,14 18 248,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004501
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511105649

NOBRINSCONTA - CONTABILIDADE E 

AFINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com apoio haverá mais formação e com isto satisfação do cliente pelo bom serviço. 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9135-000 Santa Cruz 27 373,31 2 908,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514022590 MIMOS CURIOSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa foi criada em Junho de 2016 com o proposito de abrir um estabelecimento de venda 

de chocolates e seus derivados no Centro Comercial La Vie.Até ao presente momento tem havido 

uma evolução das vendas, com excepção do ano corrente por razões de todos conhecidas, 

mantendo-se os três funcionários, esperando a gerência no futuro que possa abrir outras 

estabelecimentos.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-059 Funchal 56 206,18 5 971,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513600787

FLOR DO VALE - PASTELARIA E PADARIA 

DA RIBEIRA BRAVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efetivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da atividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9350-203 Ribeira Brava 175 148,23 17 723,33 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004504
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511084277

CAPIO - CONSULTORIA E COMÉRCIO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de construção, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-235 Funchal 348 471,73 28 184,21 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004505
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511152477

THCONTAS - EMPRESA DE 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É de fulcral importância a aprovação deste projeto. Com a pandemia, os gabinetes de 

contabilidade são obrigados a faturar aos seus clientes, contudo os recebimentos não são certos, 

o que tem originado alguns problemas de tesouraria.

10-03-2021 01-01-2019 04-02-2020 9000-051 Funchal 33 460,51 3 555,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513433805 RUMOS E PRIORIDADES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Vai ser necessário investimento ao nível de equipamentos como também em tecnologias de 

informação, razão pela qual este projecto tem impacto na atividade da empresa.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9135-044 Funchal 90 461,27 9 611,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511055013

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-130 Funchal 70 234,87 6 888,42 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510298281

AMANHECER COM LETRAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho, 

possibilitando ainda no futuro poder vir a incrementar esse número, dentro do tecido económico 

da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de 

investimento em áreas funcionais e organizacion

10-03-2021 01-01-2019 11-02-2020 9325-120
Câmara de 

Lobos
47 808,66 5 079,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511220332 GÊS BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Gês Bordados, sendo uma entidade que trabalha diariamente a fabricação de 

bordados, tem uma preocupação extrema em todos os aspectos da sua vida quotidiana, passando 

pelo bom funcionamento dos equipamentos mais diversos todos os dias do ano, como também 

pela segurança dos seus funcionários, tudo isto, porque os seus produtos são certificados pelo 

Instituto do Vinho e Bordados da Madeira,

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-013 Funchal 75 821,74 8 056,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011970

LIDO SOL,EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo permitirá melhorar a performance financeira da entidade. 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-011 Funchal 626 639,40 33 028,57 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511211562

UNILIFT - MANUTENÇÃO E ALUGUER 

DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de comércio, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-160 Santa Cruz 269 026,89 27 045,45 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511172737

MADINSP - INSPECÇÃO DE VEÍCULOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto permitirá melhorar a performance financeira da empresa. 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-020 Funchal 604 311,49 34 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004513
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514912251

CARLOS FERREIRA BORGES - 

CONSULTORIA & ENGENHARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manter os postos de trabalho e o exercicio da actividade 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-124 Machico 23 558,86 2 503,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510089577

OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Mercê da retoma que se espera tenha lugar em 2021 e do presente projeto os indicadores da 

empresa sofrerão melhorias.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-020 Funchal 599 872,00 26 547,95 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266561 P.C.N. PONTE CABRAL & NUNES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 4 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-066
Câmara de 

Lobos
43 790,28 4 652,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004516
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255870

MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto deste projecto na empresa servirá para a aquisição de equipamento tecnológico. 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-046 Funchal 125 278,26 13 310,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004517
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510455840

NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-162 Santa Cruz 76 089,43 8 084,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513130730

MHMC - MADEIRA HOTELS 

MANAGEMENT COMPANY, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 417 823,89 42 500,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023901

SOPRONTO-COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Estes incentivos ajudam e muito as pequenas empresas. As exigências fiscais são cada vez 

maiores, o que obriga as empresas a se dotarem de ferramentas e recursos humanos para fazer 

face a essas obrigações.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-071 Funchal 202 413,01 21 506,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004520
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511184646

BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor da construção, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a desenvolver alguns projetos 

que tinha suspendido.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9350-208 Ribeira Brava 205 062,52 21 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513119418 DERIVAFATOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2019.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-060 Funchal 25 540,91 2 713,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento (fase VI) com referência ás despesas relacionadas com salários, 

segurança social, eletricidade, água, rendas e contabilidade incorridas no exercício de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9304-007

Câmara de 

Lobos
299 132,64 27 270,83 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510608582 PÉ DE DANÇA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também em tecnologias de 

informação.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-151

Câmara de 

Lobos
81 634,98 8 673,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510468411

VARIANTEPOSITIVA CONSULTADORIA, 

CONTABILIDADE E PROJECTOS DE 

INVESTIMENTO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta nesta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade exigidos.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-057 Funchal 39 046,98 4 148,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511007930

CALDEIRA COSTA & COMPANHIA, 

UNIPESSOAL, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vai contribuir para esbater as dificuldades estruturais de marketing e em tecnologias 

da informação e comunicação.
10-03-2021 01-01-2019 15-12-2020 9000-168 Funchal 277 401,27 29 473,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511007817

SAVOY - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 722 115,09 37 598,54 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513172335

SERVIJOTA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 16 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 04-02-2020 9020-114 Funchal 135 549,89 14 402,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004528
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510442730

SALTOS DE MADEIRA - COMÉRCIO DE 

CALÇADO. LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio SI Funcionamento permitirá à empresa estabilizar a sua tesouraria e garantir a 

continuidade do seu ciclo operacional cuja solvabilidade foi fortemente afectada pelas quebras 

de tesouraria decorrentes da quebra no consumo. Permitirá também à empresa manter os postos 

de trabalho e garantir a continuidade do negócio com 30 anos na cidade do Funchal, uma das 

lojas do ramo mais antigas na ilha.

10-03-2021 01-01-2019 31-07-2020 1600-459 Funchal 106 874,08 11 355,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511037945

SOSOL-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-135 Calheta 439 498,10 42 500,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511065817

MADEIRAGEST - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, conseguiremos consolidar e manter o número de postos de trabalho 

existentes. Teremos estofo financeiro para continuar a trabalhar com os melhores profissionais a 

nível de fornecedores, e demais colaboradores e prestadores de serviços, contribuindo para o 

reforço da Microeconomia Financeira da RAM, evoluindo, e contribuindo para a evolução 

económico-financeira da nossa Região

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 79 652,20 8 463,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510655017 REPORTRUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-056 Funchal 51 987,13 9 666,36 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511113099

AUDIRAM - SERVIÇOS DE 

CONTABILIDADE, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também na formação dos seus 

recursos humanos, através de formações específicas.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-059 Funchal 287 003,42 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510819303 OBJECTIVOTRIUNFAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A ObjetivoTrunfar, Lda, é uma empresa Regional, constituída em 2013 (7anos), dedica-se ao 

comércio de vestuário, calçado, acessórios de moda, bijutaria, artigos de marroquinaria e artigos 

de viagem na ilha da Madeira. 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-030 Ribeira Brava 51 327,74 7 635,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511019270 FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2021 e durante a execução deste, uma 

vez que está em fase de implementação, novas versões de SW e HW.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-042 Funchal 333 561,10 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004536
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513587390 JJBARBOSA&PEIXOTOLOPES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 27, dentro do tecido económico da 

região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e capacidade de investimento 

em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a capacidade de gerar mais 

riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-250 Funchal 280 205,21 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511286627 VÍCTOR MANUEL PEREIRA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.Irá haver a criação de um posto de trabalho, tendo o 

trabalhador menos de 35 anos (jovem).

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9360-314 Ponta do Sol 92 593,14 13 117,35 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511038771

ZACARIAS DA SILVA-GABINETE DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A evolução da atividade requer um investimento continuo nos recursos técnicos e humanos que 

garantem a qualidade do serviço prestado. As dificuldades  resultantes da atual situação de 

pandemia, exigem financiamento adicional para assegurar a manutenção dos postos de trabalho 

necessários ao desenvolvimento do negócio.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-027 Funchal 442 376,51 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514984651 BRIGADA FIDALGA - MARISQUEIRA LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também em tecnologias de 

informação.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-031 Santa Cruz 125 672,76 13 352,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509655831 ILHAFERRAGENS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto apresenta os custos de funcionamento de salários, encargos, rendas, eletricidade, agua 

e prestação de serviços de contabilidade. Espera obter um apoio de cerca de 
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9400-010 Porto Santo 63 288,39 12 103,91 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004541
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513596623 ALERTA SORRISOS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto seja beneficiado com um apoio, permitindo assim, suportar parte das 

despesas de funcionamento, nomeadamente os custos salariais, encargos s/remunerações, 

rendas, consumo de eletricidade e água e prestação da contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-094 Machico 40 924,66 4 348,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004542
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9004-541 Santa Cruz 461 096,76 29 255,81 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004543
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511264305 QUATROVISTAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-177 Funchal 478 742,48 26 296,76 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004544
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510510582

SOUSA MENDES AFONSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A entidade Sousa Mendes Afonso, Unipessoal, Lda. é uma empresa Regional, constituída em 2013 

(7 anos), dedica-se à reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.A entidade 

desenvolve projetos que satisfazem o objetivo e a prioridade para este tipo de apoio, que se 

enquadra na tipologia dos projetos individuais que visa esbater as dificuldades permanentes.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-083 Calheta 23 124,21 2 456,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001614 FARMACIA CENTRAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um apoio aos custos de funcionamento da 

empresa, permitindo assim, suportar parte das suas despesas, nomeadamente: custos salariais e 

encargos, rendas das instalações, consumo de água e eletricidade e prestação de serviços de 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-020 Funchal 157 641,51 16 749,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004546
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511019521 ANDRADE & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vem dar uma folga nas despesas e faz com que  empresa tenha disponibilidade para 

investir e melhora outras áreas também importantes 
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9240-206 São Vicente 96 889,64 10 294,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004547
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 215354583 PAULO FILIPE FERNANDES                                                                              

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A microentidade Conta Mais Certa é a marca dada à atividade de Contabilidade e Consultadoria 

Fiscal do empresário em nome individual Paulo Filipe Fernandes, atividade esta constituída desde 

o ano de 2012. A entidade desenvolve projetos que satisfazem o objetivo e a prioridade para este 

tipo de apoio, que se enquadra na tipologia dos projetos individuais que visa esbater as 

dificuldades permanentes

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-211 Funchal 21 641,88 2 299,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004548
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511030711

HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, nomeadamente hotelaria, o maior input que tem, 

assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a 

compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-100 Funchal 538 340,38 33 200,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004549
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511228953

MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua atividade e bem assim 

os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-100 Funchal 268 744,89 28 554,14 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514399813

JOÃO GAMA & RODRIGUES - LIMPEZA 

INDUSTRIAL DE COZINHAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-092
Câmara de 

Lobos
68 219,94 7 248,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511262175

SEMAX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-075 Funchal 139 498,09 14 821,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004552
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043155

APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo terá um impacto positivo na tesouraria da empresa, fundamental na sua gestão 

corrente, nesta fase muito difícil, ao nível económico e financeiro.Face á conjuntura que se 

verifica neste ano de 2020, de quebras na faturação muito acentuadas, com reflexos negativos 

conhecidos na tesouraria da empresa, este incentivo tem uma importância primordial na 

manutenção dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-025 Funchal 1 507 136,55 28 876,71 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285086 ZEROVINTEOITO DESIGN LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Zerovinteoito Design, Lda., é uma empresa constituída em 2008 (12 anos) , com o CAE 74100,  

atividades de design , esta empresa dedica-se a elaborar soluções criativas, funcionais e, 

sobretudo, únicas, ajustadas a cada cliente.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-708 Funchal 73 938,04 7 855,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm lançado instrumentos financeiros para as empresas, apesar de forma 

lenta, tendo em conta as necessidades, de forma a apoiar todos os setores. Assim esta empresa 

do setor do Turismo, irá utilizar este apoio de tesouraria para continuar a cumprir as suas 

responsabilidades sociais.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-163 Funchal 526 191,98 33 317,27 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004555
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513318380 FRANCISCO SÁ LEÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 11 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-775 Funchal 66 934,76 7 111,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 230717195 Carina Patrícia Gouveia da Silva

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A Empresária em Nome Individual Carina Patrícia Gouveia da Silva constituiu o seu negocio em 

2015 na Região Autónoma da Madeira, com CAE 96022 - instituto de beleza. A empresária é 

dotada de  profisionais qualificados, o que garante a responsabilidade em relação ao serviço, 

qualidade e segurança.A empresária ao longo desses anos evoluiu no mercado e apresenta 

resultado líquidos positivos.  A e

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-060 Funchal 24 534,59 2 606,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004557
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511015674 CATANHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vem nos aliviar os custos com o pessoal e rendas. 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-065 Funchal 31 270,82 3 322,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

460/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-004558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043260

SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-076 Funchal 101 933,15 10 830,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514108975

IOMT - INSTITUTO OFTALMOLOGICO 

MUÑOZ TRINDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-024 Funchal 177 414,47 21 250,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096402

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar  competitividade da empresa. 07-04-2021 01-01-2019 15-01-2021 9000-064 Funchal 213 677,60 22 703,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514467495 MADEIRA FTOOLS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 29-02-2020 9020-251 Ribeira Brava 47 377,39 5 033,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004563
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014864 VASCONCELOS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2019.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-105 Funchal 374 028,64 28 605,77 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514912324 SENTINEL EMPIRE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 1 posto de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-382 Funchal 9 132,72 970,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510081401 ANA MARIA VARELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a diversificação dos produtos vendidos e tendo já uma posição sólida no mercado local, 

existem as condições para o crescimento do negócio. O incentivo contribuirá para atenuar o peso 

dos custos de exploração.

10-03-2021 01-01-2019 16-01-2020 9370-149 Calheta 294 830,26 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041055

GESTIFISCO - CONTABILIDADE E 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-135 Calheta 259 789,34 27 602,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004567
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508280176 MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-208 Funchal 281 286,01 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509703593 CATHERINE CAHU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, serviço de alojamento e restauração, o maior input 

que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode 

assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-137 Calheta 54 509,65 7 336,08 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511276524 SECTIMA FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a candidatura ao subsidio a empresa pretende receber um apoio relativamente às despesas 

de 2019 de forma que ajude na manutenção do volume de emprego.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-002 Funchal 283 462,75 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004570
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510276261

ALUMIBATISTA - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para esbater os custos de funcionamento da 

empresa, nomeadamente custos com salários, encargos com a segurança social, rendas das 

instalações, consumos de eletricidade e água e prestação dos serviços de contabilidade, de forma 

a atenuar as dificuldades da empresa e poder assegurar a manutenção dos seus postos de 

trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-324
Câmara de 

Lobos
124 781,30 13 258,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 502035196

SODINÂMICA - COMÉRCIO DE 

ALUMÍNIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fundamental para os objectivos do ano de 2021 e durante a execução deste, uma 

vez que está em fase de implementação, novas versões de SW e HW.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-127 Funchal 299 230,37 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511047690 BT - ESTUDOS E PROJECTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua atividade e bem como 

os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-042 Funchal 97 812,39 8 314,05 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004573
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510274927

PENTÁGONO REAL - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES E BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para esbater os custos de funcionamento da 

empresa, nomeadamente custos com salários, encargos com a segurança social, rendas das 

instalações, consumos de eletricidade e prestação do serviço de contabilidade, de forma a 

atenuar as dificuldades da empresa e poder assegurar a manutenção dos seus postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-202 Santa Cruz 161 565,81 17 166,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor de serviços, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a manter a sua equipa 

motivada.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-107 Funchal 99 741,80 10 597,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511015534 PREVISÃO DINÂMICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-064 Funchal 422 511,84 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004576
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 192078593 SUSANA LOPES TEIXEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A apoio previsto no presente projeto, irá permitir assegurar os postos de trabalho e reduzir os 

gastos de funcionamento, nomeadamente os custos com pessoal, encargos, rendas, eletricidade, 

agua e prestação serviços contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-069 Funchal 146 766,05 15 593,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004577
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários e contribuições para a segurança social, referentes ao ano 

de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-300 Ponta do Sol 328 519,37 32 692,31 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511201125 ALBERTO & MARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também na formação dos seus 

recursos humanos, através de formações específicas.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 165 223,06 17 554,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004579
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032978

VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor do Turismo, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a focar-se no desenvolvimento 

do seu negócio.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-028 Santa Cruz 165 937,71 15 867,79 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514839570 CAMACHO & ALMEIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-422 Funchal 85 661,26 9 101,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218753

SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio vai permitir apoiar a empresa no que se refere ás despesas de tesouraria. 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-215 Funchal 42 902,59 4 558,40 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513958703

NEPTUNEPIRATE - ASSISTÊNCIA 

NÁUTICA E ATIVIDADES TURÍSTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-324
Câmara de 

Lobos
33 868,89 3 598,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510035671 JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-110 Machico 417 979,50 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004586
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511273479 LOBO & PITA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-500 Ponta do Sol 156 169,69 16 593,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236573

NUNO DRUMOND ESMERALDO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento na tecnologia de informação e comunicação 

durante a execução do mesmo.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-028 São Vicente 55 677,66 5 915,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004588
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508697638 VER A QUESTÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto tem como finalidade o investimento em tecnologias de informação e comunicação. 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-225 São Vicente 95 175,56 10 112,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004589
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511286635

MIGUEL LEÇA - ARQUITECTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-316 Ponta do Sol 27 465,89 2 918,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004591
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513063838 SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta 

sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-046 Funchal 176 465,52 12 619,83 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513058656 ESCALACONSTANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de turismo, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-048 Funchal 323 394,26 28 510,42 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511209835

PADARIA E PASTELARIA SOLAR DOS 

ÁLAMOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Solar dos Álamos, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-064 Funchal 107 862,75 11 460,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004594
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510665276

AEXPLICA - CENTRO DE 

APRENDIZAGEM COMPLEMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-129 Funchal 47 221,21 5 017,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004596
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511024215 CLINICA DA SE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades inerentes á condição de ultraperiferia das empresas da Reião com 

manutenção de postos de trabalho
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-058 Funchal 532 231,43 33 413,79 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004597
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511084099

TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-069 Funchal 37 120,94 2 629,40 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004599
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510592228 ANDREIA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-023 Funchal 67 035,29 7 122,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032129

INFORMATIVO - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-025 Funchal 121 137,61 12 870,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004601
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510317898

MANEIRA CERTA - CONSTRUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-036 Funchal 56 158,28 5 966,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004603
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510495044

ILHA DOS NÚMEROS - CONTABILIDADE 

E ASSESSORIA FISCAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao apoio às empresas Funcionamento 2020. 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-089 Machico 17 382,20 923,43 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004604
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511171927

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-017 Calheta 18 849,60 2 002,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004605
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266995

ANTURIO CORPORATION - 

CONSULTADORIA INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 299 925,51 26 208,33 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 152808116 SERGIO PAULO CORREIA PINTO                                                                          

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-161 Santa Cruz 75 749,10 8 048,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004607
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514536012 BENEFITENIGMA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua atividade assim como 

os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-046 Funchal 114 462,07 12 161,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004608
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511025700

INVERMAQUE-SOCIEDADE PARA O 

COMERCIO DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Invermaque, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-079 Funchal 45 203,72 4 802,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511175604 FOTO CANHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-208 Ribeira Brava 101 337,07 10 767,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510925898 JOMARRI, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-138 Funchal 33 573,92 3 567,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004611
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510815006 RIMIMAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-138 Funchal 74 032,09 7 865,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004612
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513401458 SOMAR GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-168 Funchal 68 077,02 7 233,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511122837

NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA 

EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa impulsionar a melhoria do desempenho da organização,  ao nível dos 

serviços disponibilizados aos clientes. O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação 

exaustiva aos procedimentos internos, com intuito de identificar pontos de melhoria e 

maximização de recursos.

10-03-2021 01-01-2019 16-01-2020 9050-440 Funchal 255 403,05 27 136,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280700 SERVINASA - LIMPEZAS E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-128 Funchal 329 723,15 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004615
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515160156 OLIM & REIS GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-065 Santa Cruz 17 673,50 1 877,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004616
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510064132

TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 10-12-2020 9325-037 Funchal 127 589,96 16 945,55 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511095406

MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a MONIZTUR – Hotelaria e Turismo, Lda verá reforçadas as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições 

de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-156 Porto Moniz 167 954,63 10 981,65 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004618
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Hotel Euro Moniz, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-095 Porto Moniz 158 230,07 16 811,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004619
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511130023

RUBINA TEIXEIRA DE JESUS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-113 Funchal 14 850,00 1 577,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004620
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RC Automação , Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condiçõesde manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-775 Funchal 319 314,78 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004621
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511153490 AURÉLIO & IRMÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9325-000
Câmara de 

Lobos
82 948,85 8 813,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511193149

MANUEL & MARCELINO CAMACHO - 

CONSTRUÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9030-323 Funchal 212 994,70 22 630,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510383998

MARQUES PEREIRA & BRASÃO SANTOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Desenvolvimento dos seus processos de negócio, maximizando a utilização das ferramentas já 

implementadas, com vista a otimizar os seus custos e capacidade de resposta aos clientes, 

estratégia comum com a Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3 Regional). A empresa 

considera que a atividade empresarial deverá integrar as questões ambientais como parte das 

suas prioridades nomeadamente no que

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-084 Funchal 38 321,90 4 071,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004624
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da gerência investir na manutenção das infraestruturas, como também nas tecnologias 

de informação e comunicação durante a execução do projecto.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 221 200,39 23 502,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004625
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004664

ORGANIFISCO GABINETE DE 

CONTABILIDADE E CONTENCIOSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio vem dar uma grande ajuda numa área onde a concorrência é grande e os 

custo andam muito perto das receitas.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-060 Funchal 79 731,05 8 471,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511145691 SETA VERDE - HIGIENE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-042 Santa Cruz 155 322,89 15 002,78 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004627
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508187265

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O principal impacto que este incentivo irá ter na empresa, prende-se sobretudo com a 

perspectiva de investimento em equipamentos para as duas lojas que dispõe neste momento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-059 Santa Cruz 202 970,39 21 565,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511003960 VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

compensar custos fixos 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-076
Câmara de 

Lobos
313 997,63 28 357,90 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 115814299 JOSE DE JESUS NOBREGA                                                                               

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com apoio irá haver mais meios financeiros e melhoria nos resultados conseguindo com isto 

melhores rácios económicos  
10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9135-030 Santa Cruz 82 224,27 8 736,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254725

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 07-02-2020 9020-076 Funchal 61 650,23 6 550,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511085109

CARPINTARIA MECÂNICA 

MACHIQUENSE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-148 Machico 258 127,75 28 949,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004632
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511101201 MATA & VASCONCELOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-078 Machico 294 570,31 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034474 BIANCHI & RIBEIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiando 

todos os setores. Assim esta empresa do setor dos serviços, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, nomeadamente na manutenção dos postos 

de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 30-11-2020 9000-254 Funchal 77 221,48 8 204,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511166001 M. L. & MANUEL, LÚCIA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-238 Funchal 33 228,72 3 530,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513838686

MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, sendo uma empresa de serviços, o maior input que tem, assenta na estrutura de 

recursos humanos. A supra referida medida de apoio pode assim ajudar a compensar os 

sobrecustos que esta sociedade tem, por se localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-209 Funchal 187 064,02 19 875,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004637
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254334

GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-076 Funchal 40 407,29 4 293,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004638
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511257007 GOUVEIA, GASPAR & SÁ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir na gestão organizacional como também em tecnologias de 

informação.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-235 Funchal 30 085,66 3 196,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004639
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508616514 PALCO DA MEMÓRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-051 Funchal 170 693,51 13 189,95 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004640
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511138180 RH RADIADORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-326
Câmara de 

Lobos
38 079,75 4 045,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513897658 MARQUES & MCDERMOTT, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-261 Calheta 19 155,39 2 035,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004642
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511121512 REIS & BARROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Reis e Barros, Lda verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-098 Ribeira Brava 20 532,21 2 181,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004643
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510795820 TOQUE D'AROMAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio que se prevê que seja atribuído à empresa, terá como destino a redução dos custos de 

funcionamento, nomeadamente os salários, encargos com segurança social, renda das 

instalações, eletricidade, agua e prestação de serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-035
Câmara de 

Lobos
270 134,80 28 701,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004644
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511162294

CASA DOS LAMEIROS - TURISMO DE 

HABITAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para esbater os custos de funcionamento da 

empresa, nomeadamente custos com salários, encargos com a segurança social, rendas das 

instalações, consumos de eletricidade e água assim como prestação serviços contabilidade, de 

forma a atenuar as dificuldades da empresa e poder assegurar a manutenção dos seus postos de 

trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-211 São Vicente 82 907,03 8 808,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004645
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511110880

EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio previsto neste projeto, destina-se a esbater os custos de funcionamento da empresa, 

nomeadamente gastos com salários, encargos com segurança social, rendas das instalações, 

eletricidade e água e prestação de serviços de contabilidade, de forma a atenuar as dificuldades 

da empresa e poder ser mais competitiva.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-208 Funchal 77 268,68 9 702,49 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Mateus & Nunes, Lda, verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-154 Funchal 344 909,19 33 170,73 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514081759 RSNG, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-012 Funchal 42 646,15 4 531,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511097840

BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-067 Funchal 70 749,78 7 517,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514303220 SEVENSCOPE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-160 Funchal 26 625,60 2 828,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004651
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043074

SOMUROS-OBRAS PUBLICAS E 

PARTICULARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A apoio previsto neste projeto, servirá para esbater os custos de funcionamento da empresa, 

nomeadamente custos com salários, encargos com segurança social, eletricidade, agua e 

prestação dos serviços de contabilidade. A empresa compromete-se a manter os postos de 

trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-249 Calheta 129 732,31 13 784,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004652
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511059809

IREG - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 

IMOBILIARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 2031,45 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-051 Funchal 16 251,60 1 726,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510521282

I-MADE II - CONSTRUÇÃO E 

REABILITAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-041 Funchal 74 655,01 7 932,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 125074867 JOÃO GOMES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 18-12-2020 9000-068 Funchal 214 714,98 22 813,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004655
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-203 Ribeira Brava 35 157,40 3 735,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004656
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510271359

VERDEVERTENTE PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS 

ORNAMENTAIS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-249 Santa Cruz 30 799,68 3 272,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510500587

AFIMADEIRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-039 Ribeira Brava 163 375,10 17 358,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511110456

GOUVEIAS - FABRICO DE ARTIGOS EM 

CIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9360-306 Ponta do Sol 67 481,28 7 169,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 174831498 MARIA FATIMA GONÇALVES PINTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 4177,91 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-254 Funchal 24 259,98 2 577,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513529381 MAURÍCIO & JORDÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9100-036 Santa Cruz 130 158,21 13 829,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513435069

APAVEPA - APARTAMENTOS AVENUE 

PARK, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-046 Funchal 70 751,11 7 517,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511222653

FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 58 789,46 6 246,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004663
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511056869 SERRALHARIA DO OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, eletricidade, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-300 Ponta do Sol 142 241,87 15 113,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511200811

AFC - AGÊNCIA FUNERÁRIA DO CANIÇO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 19-12-2020 9125-018 Santa Cruz 58 129,14 6 176,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004666
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511209363

JEAN CARLOS RODRIGUES MACEDO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-039 Ribeira Brava 146 670,45 15 583,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004667
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513383271

DINARTE DE SOUSA FREITAS - MÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 18-12-2020 9000-273 Funchal 36 806,72 1 303,58 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004668
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511282958 FX HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-774 Funchal 226 766,02 21 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004669
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9400-168 Funchal 282 185,87 25 375,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510040462

FRANCISCO ANDRADE - 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-079 Ribeira Brava 31 334,33 3 329,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004671
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511016263

AUTO ZARCO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-192 Funchal 1 560 275,50 34 000,00 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004672
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511066112 NUNES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9225-150 Machico 280 804,71 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004673
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039786

LACTO-MADEIRA, COMÉRCIO DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A despesas de funcionamento apresentadas ascendem o valor de 458.866,41 euros, distribuídas 

por custos com pessoal e encargos, rendas, eletricidade e contabilidade. O valor do incentivo 

calculado é de 35.000 euros. Está previsto a manutenção de 19 postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-119 Funchal 432 398,15 28 262,50 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para esbater os custos de funcionamento da 

empresa, nomeadamente custos com salários, encargos com a segurança social, eletricidade e 

agua e a prestação de serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9135-030 Santa Cruz 183 016,28 19 445,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004675
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511069944 JOÃO ANDRADE & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vem ajudar a melhorar o desempenho da empresa a todos os níveis 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-103 Ribeira Brava 108 567,75 11 535,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511199139

SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-025 Funchal 127 234,41 13 518,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004677
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511169396

ESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALFA 

CENTAURO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-225 São Vicente 171 575,01 18 229,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004679
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509704581 MADEIRACRIATIVA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020- Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9350-105 Ribeira Brava 193 323,43 20 540,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004680
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511063032 REBOQUES AVELINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-132 Santa Cruz 276 401,54 29 367,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002157 FREITAS & VASCONCELOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

reduzir custos fixos 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-029 Funchal 121 293,41 12 887,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004682
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Bálsamo Supremo, Lda verá propiciadas as oportunidades 

para melhorar a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro, vendoassim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todos os 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-159 Funchal 314 884,31 28 510,42 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004683
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509532489

CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA 

TERESINHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-246 Funchal 30 309,60 3 220,40 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004684
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511141530

IRMÃOS MENDES FERNANDES - 

CONSTRUÇÃO CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9350-079 Ribeira Brava 58 204,85 5 411,24 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004685
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 168 270,41 13 002,71 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004686
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511104642

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-382 Funchal 354 404,95 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004687
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508981689

SCROP - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, 

REABILITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-382 Funchal 92 710,57 9 850,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510279651 NOTÁVEL PRESTÍGIO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Notável Prestígio - Unipessoal, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-039
Câmara de 

Lobos
34 076,70 3 620,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004689
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032331 J.FARIA & FILHOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-162 Funchal 828 263,57 29 750,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

471/738
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M1420-11-6076-FEDER-004690
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039484

INTELSOL-INSTALAÇÕES ELECTRICAS E 

SOLARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-702 Calheta 219 812,16 26 274,43 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511191529

AVELINO MARQUES - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2021, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-083
Câmara de 

Lobos
205 515,09 14 405,68 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034458 LEONARDO GOMES & BRAZÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vem dar uma ajuda nas disponibilidades da empresa libertando verba para melhorar o 

desempenho da empresa.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9240-206 São Vicente 61 530,78 6 537,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073984

CONTAUTÓNOMA - CONTABILIDADE E 

ESTUDOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

atual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus atuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 27-11-2020 9300-166 Funchal 54 410,88 5 781,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004694
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514457422 RONG BUSINESS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Rong Business, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de manutenção do 

seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de acesso a este 

Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-011 Funchal 46 364,33 4 926,21 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Restaurante Mozart, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-250 Funchal 125 793,31 8 353,46 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511149522

MADIBRILHO - CARPINTARIA E 

POLIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9370-711 Calheta 95 471,67 11 411,84 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004697
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-059 Funchal 104 894,35 8 358,76 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004699
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510816550

PADARIA MARIAZINHA DO TRANSVAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Padaria Mariazinha do Transval, Lda verá melhoradas as 

suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-005 Calheta 159 095,95 16 903,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004700
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510150144 ANDRADE & VELOSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Andrade & Velosa, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-231 Funchal 30 933,10 3 286,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004701
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509588514 ZITA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-127 Machico 266 480,31 28 313,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004702
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511057687 PANOESTE-PANIFICADORA OESTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, destina-se a obter um apoio, para esbater os custos de funcionamento, 

nomeadamente gastos com salários, encargos sobre remunerações, consumos de eletricidade e 

agua e a prestação de serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9370-317 Calheta 158 880,65 16 881,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004703
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511103565

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carpicaldeira - Carpintaria Unipessoal, Lda verá melhoradas 

as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

condições de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-324 Funchal 267 636,41 28 436,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004704
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511007337

FRANCISCO AMARO DE 

SOUSA,HERDEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiando 

todos os setores. Assim esta empresa do setor do comércio, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, nomeadamente na manutenção dos postos 

de trabalho.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-014 Funchal 322 385,62 31 841,27 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511022883

C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-082 Funchal 650 526,51 34 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004707
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513289194

CIRCLEROTATION - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
10-03-2021 01-01-2019 20-12-2020 9050-071 Funchal 46 391,69 4 929,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511145144

PRECOSMÉTICA - COMÉRCIO DE 

COSMÉTICA E APARATOLOGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-248 Funchal 69 179,22 7 350,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513126007 MISTURA GLACIAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da Competitividade da Empresa através da compensação dos custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9304-003

Câmara de 

Lobos
84 531,68 8 981,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266030

FRANCISCO MEDEIROS - 

CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-507 Funchal 97 509,79 10 360,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511278691

ANTÚRIO - MÓVEIS, DECORAÇÕES E 

CORTINADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-155 Funchal 66 531,54 7 068,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-262 Funchal 190 131,51 20 201,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004713
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509656420

SILVELMODE - ELECTRODOMÉSTICOS, 

MOVEIS E DECORAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a tesouraria e a competividade da empresa 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-211 Ribeira Brava 114 092,66 10 910,12 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004714
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511047150 GOMES & CAIRES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 99 230,28 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de água, energia elétrica e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-102 Machico 99 230,28 10 543,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004715
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514947640

NELSON AGOSTINHO & FERNANDES - 

ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-208 Ribeira Brava 31 124,08 3 306,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511210620

LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-022 Funchal 49 257,04 5 233,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultra periféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2020 9304-003

Câmara de 

Lobos
269 179,89 28 600,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004718
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511040202

BIO-LOGOS - COMÉRCIO E 

DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS 

NATURAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-048 Funchal 89 589,60 9 518,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004719
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511175590 SERRADO & FILHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-208 Ribeira Brava 120 287,73 12 780,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-000 Funchal 120 182,22 11 705,25 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004722
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511024754 ARMANDO FERNANDES LUIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-024 Santa Cruz 289 140,78 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510887830

POSITIVATLANTIK CONSTRUÇÃO CIVIL 

E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-277 Funchal 110 636,95 6 717,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511274190

PLANO I9 - SOLUÇÕES GLOBAIS 

LOGÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-330 Funchal 213 189,72 22 651,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511130635

VICENTE VIEIRA - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-749 Funchal 382 823,53 34 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004726
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266600

DERMOFTALASER - 

DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICA 

MÉDICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais 

das regiões ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-719 Funchal 55298,89 5875,51 FEDER 0,11

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-004728
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510889441 BEER GARDEN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-250 Funchal 117 180,48 12 450,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004730
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509351778

STUDIO HOME - COZINHA E BANHOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-087 Funchal 16 677,16 5 315,86 FEDER 32,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004731
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511245335

URBALINO GOMES - MEDICINA GERAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-028 Funchal 19 845,69 2 108,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004732
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034580

MADCONTA - CONTABILIDADE DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-046 Funchal 430 912,25 27 890,63 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004734
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511156197

ESPAÇO FA - ARQUITECTURA DE 

INTERIORES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-215 Ribeira Brava 91 243,20 9 694,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004735
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272375

MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-022 Funchal 123 341,97 16 017,33 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004736
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043996 EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-001 Santa Cruz 303 172,24 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272324

FARMÁCIA SOLANJA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-116 Santana 135 335,32 14 379,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004741
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 199636052 CARLA ANDRETTO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-035 Funchal 16 295,96 1 731,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004742
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510246753

PETRA SYBILLE DEDJBACHSCH, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-355 Ponta do Sol 55 885,66 5 937,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004743
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008619 V.MELIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-162 Funchal 322 371,12 21 250,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004744
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032846

POLOS - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E 

DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A obtenção do apoio no valor de 24.895,00 euros, terá como objetivo a redução dos custos de 

funcionamento, sendo que a empresa irá manter os seus 14 postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 30-11-2020 9000-187 Funchal 191 877,62 19 027,86 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004745
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511126107

ALFÂNDEGA 42/46 - ATIVIDADES 

IMOBILIÁRIAS , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-054 Porto Santo 260 894,90 22 312,50 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004746
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9024-501 Funchal 278 337,88 18 483,38 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511040474 M.M.-MADEIRA MOTORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-092 Santa Cruz 963 353,48 29 750,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004748
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002530 VIEIRA & ENCARNAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 16-03-2020 9060-027 Funchal 134 558,15 14 296,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004749
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514565101 AQUELAXPERIÊNCIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que este projeto, seja beneficiado com um incentivo não reembolsável de 5.759,46 

euros.O valor global dos custos de funcionamento é de 46.075,68 euros, englobando os 

vencimentos, encargos com segurança social, rendas, água, eletricidade e prestação de serviços 

contabilidade.A empresa compromete-se a manter os 3 postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-077 Machico 46 075,68 4 895,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004750
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 29-06-2020 9000-161 Funchal 184 140,28 17 608,42 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004751
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511111835

DEUS & IRMÃOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2021, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-104 Ribeira Brava 267 453,02 24 541,85 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511037635 HIDROMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 29-02-2020 9020-128 Funchal 72 508,51 7 704,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511201117 IVO & FARIA PAULINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2021, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-561 Funchal 44 150,39 4 690,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com referência às despesas elegíveis incorridas no exercício de 

2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 316 177,45 26 444,44 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004756
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511227426

MARIA BASILISSA SOUSA BARRETO 

FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Prevê-se que o projeto seja beneficiado com um apoio no valor de 25.435,00 euros.Os custos de 

funcionamento da empresa ascendem a 203.482,28 euros.A empresa compromete-se a manter os 

seus 12 postos de trabalho.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-000 Funchal 203 482,28 21 620,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511197640

AUDIRÁCIO - AUDITORIA, 

CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-000 Funchal 142 590,42 15 150,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032285 CENTRO DO CORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na condição de PME ultraperiférica reforçar a sua condição económica e financeira e manter os 

postos d etrabalho
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-050 Funchal 50 586,50 5 374,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004759
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9304-003

Câmara de 

Lobos
523 414,00 42 500,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004760
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509965997 CLÍNICA MÉDICA DO ESTREITO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9325-033

Câmara de 

Lobos
41 216,89 4 379,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511054327

PROGIF-

PROJECTOS,GESTÃO,INFORMATICA E 

FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor deste projeto, é uma empresa que se dedica à prestação de serviços de contabilidade 

e fiscalidade. O seu efetivo de pessoal, é de três trabalhadores que a empresa já se comprometeu 

a manter.Prevê-se que este projeto seja beneficiado com um apoio de 10.996 euros e os custos 

de funcionamento ascendem os 87.973 euros.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-000 Santa Cruz 75 933,51 4 840,77 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004762
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511018452 DANIEL FREITAS ALVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo foi aumentar a competitividade da empresa e melhorar a sua tesouraria, para 

responder às reais necessidades  da mesma, colmatando dificuladades pontuais e impulsionando 

a manutenção dos níveis desejáveis de vendas. 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-083 Santa Cruz 292 441,84 23 800,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511081170 FERNANDO & CORREIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efetivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da atividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9325-025
Câmara de 

Lobos
324 383,57 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004765
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012004

NRV MADEIRA - CONSULTORES DE 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio à tesouraria que resulta deste incentivo a NRV MADEIRA reforçará a sua 

sustentabilidade e solidez, mantendo os postos de trabalho atuais, criando novas oportunidades 

e promovendo o crescimento da sociedade, tentando dessa forma contribuir para o 

desenvolvimento da economia regional.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-160 Funchal 413 815,84 32 111,11 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004766
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280459 FARMÁCIA FORUM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-246 Funchal 57 277,00 6 085,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004767
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511080042

BETAMAR PRAIA DOURADA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9400-164 Porto Santo 431 316,83 42 500,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004768
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514306580

BIOMIMETIC CONCEPT - CLÍNICA DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua atividade assim como 

os postos de trabalho, contribuindo positivamente para a economia regional
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-250 Funchal 22 267,92 2 365,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004769
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-024 Funchal 268 641,12 28 543,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073755

BETAMAR TORRE PRAIA - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 30-01-2020 9400-164 Porto Santo 1 012 327,19 42 500,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004772
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515173096 JLP FOOD, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-002 Funchal 227 306,71 20 596,15 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004773
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 502895632 APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9400-164 Porto Santo 123 035,92 23 530,62 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto, dedica-se à comercialização e aplicação de revestimentos de 

pavimentos e paredes, e está sediada no concelho do Funchal. Prevê-se que este projeto seja 

beneficiado com um apoio de 35.000 euros. Os custos de funcionamento que englobem os 

salários, encargos com a segurança social, rendas, eletricidade, agua e prestação serviços 

contabilidade, ascendem o valor de 33

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-038 Funchal 97 488,85 9 907,84 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004778
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509864783 SAMPAIO E PAULINO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-215 Ribeira Brava 33 528,00 3 562,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004779
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511193327 ANA ISABEL SILVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nos últimos anos tem sido possível melhorar os resultados da empresa através não só do 

reajustamento do mercado mas também dos incentivos recebidos que permitiram minimizar os 

efeitos negativos das políticas de contenção relativas ao preço dos medicamentos.

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9370-000 Calheta 122 494,86 13 015,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511113749 ATLANTE, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-020 Funchal 120 157,13 12 766,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511203373

BARRA 4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA 

E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-020 Funchal 105 329,74 11 191,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

478/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-004782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510154069 MIGUEL SPÍNOLA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 7 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-035 Santa Cruz 78 275,89 8 316,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004783
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-065 Funchal 285 655,58 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004784
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032196

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto terá impacto na empresa, porque é intenção remodelar alguns espaços, desde as 

áreas exclusivas para os hóspedes, como também nas áreas administrativas e de produção. 
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-129 Funchal 326 539,02 28 962,96 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511205538

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa vai investir em tecnologias de informação e comunicação, bem como na gestão e 

manutenção de infraestruturas produtivas
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-129 Porto Santo 341 865,03 29 466,67 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004786
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509314090

BUILDINGFIX - MEDIAÇÃO DE OBRAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-163 Funchal 32 543,64 3 457,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004787
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034490 ANTONIO NOBREGA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-114 Funchal 148 928,84 15 823,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510938477

FUNCHALGRAF - EMPRESA DE ARTES 

GRÁFICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-114 Funchal 74 940,87 7 962,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004789
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513392742

BÁRBARA PEREIRA & GUIMARÃES 

ROSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-685 Funchal 33 791,36 3 590,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510768903

SÓRUM MADEIRA - SOCIEDADE DE 

DESTILAÇÃO DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9225-050 Machico 51 491,51 5 470,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514706562 SWEETSTARS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto contribuirá para a manutenção dos postos de trabalho e natural continuidade 

da actividade - fortemente penalizada pelo choque da pandemia ao nível das vendas mas 

também da oferta ao Cliente. A normalização do ciclo operacional permitirá à empresa manter e 

melhorar a sua oferta. 

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 1600-459 Funchal 58 033,10 6 166,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513312790 FMC.FARMÁCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-164
Câmara de 

Lobos
151 611,34 16 108,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004793
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511026293

DIVERSAUTO-COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
16-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-168 Funchal 192 906,18 20 496,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004794
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510278353 MFM FARMA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

16-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9100-079 Santa Cruz 77 974,76 8 284,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004795
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511009429 ATLANTIC - RENT A CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

esbater as dificuldades permanentes e estruturaisdas empresas, através de auxílio regional ao 

funcionamento destinado areduzir despesas correntes das empresas, por forma a atenuar 

dificuldadesdo tecido empresarial, agravadas pela doença do COVID 19 comimplicações positivas 

sobre o emprego

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-127 Funchal 212 622,48 19 767,24 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004796
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511191502

FINIRAM - CONSULTORIA FINANCEIRA E 

INVESTIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 124 932,15 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social e consumo de água, energia elétrica.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-075 Funchal 124 932,15 13 274,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236999

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as despesas de funcinamento 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-024 Funchal 290 027,98 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004798
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-249 Calheta 283 563,51 28 097,23 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513746854 TWINS ASSETS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-015 Funchal 81 927,33 21 250,00 FEDER 26,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004800
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510636055 PALPITESSENCIAL - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9300-145 Funchal 14 073,55 1 495,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004801
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511212011 MARCO RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante da projeto é de 98 288,54 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e contabilidade.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-058 Funchal 98 288,54 10 443,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004802
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511225016

DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-125 Funchal 320 585,75 26 030,40 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511211066

SUN-LIGHT - FABRICAÇÃO DE TOLDOS, 

ESTORES E REPRESENTAÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-209 Funchal 51 223,98 9 070,91 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004804
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002840 H. M. BORGES, SUCESSORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-401 Funchal 205 901,58 21 877,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511241607 PESTANA & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio irá contribuir para um melhor resultado liquido do exercício económico e assim 

facilitar a tesouraria da empresa.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9325-166

Câmara de 

Lobos
179 955,52 19 120,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004806
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-057 Funchal 75 539,13 7 223,44 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004807
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511242913 S & M PHARMA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-116 Funchal 235 579,15 25 030,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511187670

MANJARES MEDITERRÂNICOS - 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílios ao funcionamento e despesas relacionadas com contratos e obrigações de serviço 

públicodas regiões ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-136 Funchal 136 053,56 10 684,64 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509355900

JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9125-067 Santa Cruz 132 776,20 14 107,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277334 2UBC, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-090 Funchal 106 443,60 11 309,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004811
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511086300

BRAZÃO & BRAZÃO, INVESTIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-143 Santana 51 846,17 5 508,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004812
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513544070 ON TALES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-105 Funchal 59 431,36 6 314,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004814
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510891284 ADRIANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-064 Funchal 103 250,10 9 751,40 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514350423 PROMESSAS AROMÁTICAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 118 529,34 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-018 Santa Cruz 118 529,34 12 593,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511211635 JOÃO VICTOR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9300-081
Câmara de 

Lobos
143 145,94 15 209,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004817
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509506810

CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-169 Funchal 214 195,65 21 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004818
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 214878317

Jose António Rodrigues Ferreira de 

Freitas

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora do presente projeto, desenvolve a atividade de restauração desde 2017, e 

sua instalações situam-se na Rua do Favila, concelho do Funchal. Espera-se que este projeto seja 

beneficiado com um apoio no valor de 13.193,50 euros, para um montante de custos de 

funcionamento de 105.548 Euros. O seu efetivo de pessoal é de 8 trabalhadores, no qual a 

empresa compromete-se a manter.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-021 Funchal 105 548,00 11 214,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511167733

TABACARIA E BIJUTARIA, CLASSIC 

CENTER, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a situação de viabilidade da empresa. 07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-000 Funchal 25 522,01 2 711,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004820
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511211120

MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-219 Funchal 73 684,37 7 828,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004821
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511060602

E. C. A. M. - EMPRESA DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-064 Funchal 755 498,63 29 750,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004822
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511270615 FARMÁCIA DO ARCO DA CALHETA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 03-02-2020 9000-000 Calheta 87 809,86 9 329,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004823
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510442315

CÁTIA POMBO - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9100-050 Santa Cruz 46 815,86 4 974,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513466355

PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, com abertura de novos espaços (mais 

concorrência) e a pandemia COVID-19 que se verifica atualmente, associada aos custos adicionais 

suportados e inerentes à condição de empresa sediada numa região ultraperiférica, tem tido 

reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os 

limiares de viabilidade económica da e

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9064-505 Funchal 159 176,86 16 912,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511238371

ABREU GOUVEIA & GOUVEIA - 

SIMILARES HOTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-048
Câmara de 

Lobos
462 721,83 16 527,77 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255055

FP2 - FARMÁCIA DA PONTA DO PARGO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9385-120 Calheta 73 583,83 7 818,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004828
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511061188

MADEIRA LEÃO COMERCIO VEICULOS 

AUTOMOVEIS PEÇAS E ACESSORIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projecto pretende-se continuar com o crescimento sustentado da empresa, assegurar 

manutenção dos postos de trabalho da mesma e paralelamente contribuir para o crescimento 

económico da região.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-071 Funchal 57 077,92 6 064,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-250 Calheta 195 216,06 19 650,05 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 154 038,14 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-422
Câmara de 

Lobos
154 038,14 16 366,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513758798

TEIXEIRA COUTO - LUZ & EVENTOS , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-089 Funchal 178 457,36 15 168,88 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511234899

FÁTIMA HELENA VELOSA DE FREITAS 

GALRIÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-026 Funchal 135 150,69 14 359,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004833
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511188455

BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE 

AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-091
Câmara de 

Lobos
271 615,42 28 859,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004834
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509630421

MARIA DA LUZ SAMPAIO - FARMÁCIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-223 Ribeira Brava 258 396,94 24 958,80 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 504629603 UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais da empresa 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-024 Funchal 218 870,29 23 254,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004837
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-039 Ribeira Brava 149 479,72 19 411,61 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004838
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511220499 GARCIA & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9300-081 Funchal 58 440,31 6 209,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510016545

FLORINDA SANTOS - ACTIVIDADES DE 

VETERINÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-032 Funchal 67 988,16 9 029,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004840
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004532 OLIVEIRA PESTANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-059 Funchal 198 073,91 21 045,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004841
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511021690 EFEN - HOTELARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-020
Câmara de 

Lobos
812 737,74 34 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509821618

MARCO ROVERI - MEDICINA DENTÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9004-552 Funchal 29 397,67 3 123,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004843
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 242243924 CARLOS JOSE VIEIRA MONIZ

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.Irá haver a criação de um posto de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-059 Calheta 17 443,91 1 853,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004844
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513019987 PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-063 Santa Cruz 79 320,15 11 798,87 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004845
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513240977 CÍRCULOS & LENDAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-679 Funchal 59 909,17 8 184,02 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004846
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511152817

PROMERCH - PROMOÇÃO E 

MERCHANDISING LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 17-03-2020 9000-127 Funchal 35 131,41 3 359,45 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004847
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-403 Funchal 540 556,99 33 139,24 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004848
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511036957

STEER MAR - SHIPMANAGEMENT 

SERVICES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 196 025,66 16 662,18 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004849
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510016570

MIGUEL HUMBERTO FARIA ZACARIAS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-048 Funchal 227 973,97 24 222,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-082 Santana 529 658,18 34 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508957656

SOLAR DO BOM JESUS - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vem nos dar uma ajuda com os custos de pessoal 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-157 Santa Cruz 108 477,73 11 525,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 142396966 ANTONIO DE SOUSA                                                                                    

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vem dar-nos uma grande ajuda principalmente nas altura mais fracas que temos 

dificuldade de manter o pessoal
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-018 Funchal 134 362,54 14 276,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004853
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509542581

DENS IN DENTE - SOCIEDADE MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-019 Funchal 121 929,74 12 955,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004854
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508650933 DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiando 

todos os setores. Assim esta empresa do setor dos produtos alimentares, irá utilizar este apoio de 

tesouraria para continuar a cumprir as suas responsabilidades, nomeadamente na manutenção 

dos postos de trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-079 Calheta 80 711,39 8 575,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510393918 ONDANENÚFAR CABELEIREIROS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-139 Porto Santo 53 712,59 10 272,53 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004856
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513539492

FIRMA CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 230 690,78 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 230 690,78 24 510,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004857
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001002

A RETALHISTA - INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos salariais, os custos com o consumo de energia elétrica e respetivas taxas, os 

custos com o consumo de água e respetivas taxas e os custos com prestação de serviços de 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 05-03-2020 9000-073 Funchal 94 174,22 10 006,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004858
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277709

FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE 

ENERGIA E AMBIENTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-127 Funchal 120 290,83 12 780,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029500

PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-235 Funchal 405 598,28 29 103,26 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004860
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511274165 CARGOGRUA, TRANSPORTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-161
Câmara de 

Lobos
68 047,88 9 640,13 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004861
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511246234

MARIA DA LUZ DANTAS - FARMÁCIA, 

LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-215 Ribeira Brava 261 713,95 27 807,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004862
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513826211 IVAN CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-158 Funchal 87 786,33 8 290,93 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004863
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511209487

ORTOARRIAGA - SOCIEDADE MÉDICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-064 Funchal 571 082,17 34 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004864
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511124686

FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 258 596,09 29 750,00 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004865
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511221495

MADMED - SERVIÇOS MÉDICOS E 

DENTÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-020 Funchal 176 808,16 20 664,45 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004866
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513220909 MEGA DRINKS - DISTRIBUIÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-067 Santa Cruz 136 134,83 14 464,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510601545

MS - MADEIRA SAÚDE, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-216 Funchal 85 703,40 10 927,19 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-998 Funchal 138 664,78 9 822,09 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004869
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508784220 LINHA FUNCIONAL-UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-127 Porto Santo 53 159,87 10 166,82 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511025505

SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-018 Funchal 305 166,43 26 775,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004871
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514268913

AMPLA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-501 Funchal 34 347,43 6 082,35 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511030746

OPM - SOCIEDADE DE OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 841 439,14 42 500,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510348726 CABEÇO DAS MACIEIRAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-101 Santa Cruz 55 232,92 5 868,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004874
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511186428

LUÍS FILIPE CORREIA - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo é manter a qualidade do serviço prestado e confiança dos utentes através de uma 

equipa reforçada,  que permitirá responder ao aumento da procura. O incentivo permitirá fazer 

face ao aumento dos custos com o pessoal sem prejudicar o desempenho económico.

10-03-2021 01-01-2019 18-02-2020 9050-019 Funchal 34 283,86 3 642,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004875
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509225918 LOGISLINK - TERMINAL LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-043 Funchal 994 309,39 40 263,16 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004876
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511082053

AUTOMOLAS - REPARAÇÃO DE 

SUSPENSÕES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica. 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-288 Santa Cruz 231 413,64 21 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004877
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511077963 ANA MARIA PINTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir com este projecto na área da tecnologia de informação e 

comunicação de forma a atualizar os seus recursos tecnológicos.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-027 Funchal 156 405,57 11 078,73 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511225512 AGUIAR & WILSON LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora do projeto, é uma sociedade com a atividade de panificação, com sede e 

instalações no Caniço, concelho de Santa Cruz.Prevê-se que este projeto seja beneficiado com um 

apoio no valor de 11.726.85 euros, resultante da taxa aplicada sobre os custos de funcionamento 

que ascendem a quantia de 93.814,76 euros.O quadro de pessoal da empresa é de 7 

trabalhadores que pretende manter

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-000 Santa Cruz 93 814,76 9 967,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514229071

ODETE CASTRO - ATIVIDADES 

VETERINÁRIAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-160 Santa Cruz 86 680,83 12 893,76 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004880
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511252153

PASSIVO ZERO - CONSULTORIA, 

CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 72,4, conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas 

elegíveis de € € 91.307,56. Subsídio de € 11.413,45.Critério A: ?IR= 0,097 que corresponde a 100 

pontos e ?IF= 1,53 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=1000; B = 40; C = 88; 

Mérito total do projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x88= 72,4 pontos

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-319
Câmara de 

Lobos
91 307,56 8 315,52 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004881
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509385060

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-067 Santa Cruz 272 149,57 28 915,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283440 CLÍNICA EXECUTIVO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-015 Funchal 54 533,64 5 794,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004883
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509661556

SUGESTÃO INÉDITA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-045 Funchal 357 196,01 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004884
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511270542

SANCRUPAN - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-000 Santa Cruz 84 073,86 7 940,31 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004885
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511165560

RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 59,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 71.746,61; Subsídio a atribuir de € 8.968,33; Critério A: ?IR= 0,043 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 0,13 que corresponde a 100 pontos, classificação FORTE.Critério A = 

0,55x80+0,45x100=89; Critério B = 40; Critério C =76. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x89+0,40x40+0,30x76= 65,5 pontos

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-028 Funchal 71 746,61 6 352,57 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004886
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000685

IMEFAR - IMPORTAÇÃO GERAL E 

ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a segurança social), qualificação dos seus 

recursos humanos (formação contínua especializada) e com rendas, eletricidade e água. O 

impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 29-02-2020 9060-050 Funchal 354 722,67 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004887
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511017456 LINO & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 220 145 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-000 Funchal 80 500,71 8 553,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004888
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514146010

HVM-HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-002 Funchal 286 823,08 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004889
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255152

CESTA DAS FRUTAS - COMÉRCIO DE 

FRUTAS E LEGUMES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 68,8 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € € 53.264,23. Subsídio de € 6.658,03.Critério A: ?IR= 0,08 que corresponde a 100 pontos e 

?IF= 0,21 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 40; C = 76; Mérito total 

do projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76= 68,8 pontos

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-116
Câmara de 

Lobos
53 264,23 5 659,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004890
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513268324 CATARINA OLIVEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-062
Câmara de 

Lobos
38 511,67 4 091,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004891
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513468161

ODETE CASTRO & VÍTOR CASTRO - 

ACTIVIDADES VETERINÁRIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-102 Machico 146 890,64 18 208,32 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514061561 JMGR SERVICES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-291 Funchal 24 231,74 2 574,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004893
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511222122

SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-122 Funchal 410 243,30 32 969,70 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511242131

FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-052 Santana 97 603,51 5 185,19 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511097913

TABACOM - COMÉRCIO DE TABACOS 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-215 Santa Cruz 158 737,59 16 865,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004896
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510263453

MACPETRO - COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-029
Câmara de 

Lobos
70 510,48 7 491,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004897
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511053622

AUTOTUDO DA MADEIRA-COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E RAMO 

AUTOMOVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2020 9100-064 Santa Cruz 273 487,62 26 982,49 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004898
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513286004

GRUPO SOUSA - SERVIÇOS 

PARTILHADOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 386 948,63 42 500,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004899
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-025 Funchal 375 384,54 30 812,50 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004900
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511196628

CÉLCIOS - ELECTRICIDADE, AR 

CONDICIONADO E AQUECIMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-122 Funchal 82 086,59 8 721,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004901
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510125654

AUTO PRECISÃO - REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 82.038,16€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas de instalações, consumo de energia 

elétrica, consumo de água e custos com a prestação dos serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-249 Santa Cruz 82 038,16 8 716,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511260822

SCTM - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES 

TÉCNICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-202 Santa Cruz 312 882,68 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511025432

HIPOLITO-COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar custos da empresa no intuito da manutenção e criação de postos de trabalho 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 279 455,58 29 692,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004904
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511144334

O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-136 Funchal 155 573,73 16 529,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-247 Calheta 304 284,98 28 262,50 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

489/738
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M1420-11-6076-FEDER-004906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511086407

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-042 Santa Cruz 420 760,12 15 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004907
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-087
Câmara de 

Lobos
433 769,14 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004908
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 131 171,70 13 936,99 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510870082 MACTINTAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 03-03-2020 9300-117
Câmara de 

Lobos
35 514,73 3 773,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004910
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511069219

FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

FRUTA, LEGUMES E VERDURAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 68,8 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 160.923,05. Subsídio de € 20 115,38.Critério A: ?IR= 0,073 que corresponde a 100 pontos e 

?IF= 0,09 que também corresponde a 100 pontos.A = 0,55x100+0,45x100=100; B = 40; C = 76; 

Mérito total do projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76= 68,8 pontos

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-000 Calheta 160 923,05 13 152,36 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004911
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511123680

X. G. T. - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo ao abrigo desta candidatura mostra-se relevante ao nível de toda a 

estrutura da empresa, na diminuição do passivo, como resultado de uma tesouraria mais folgada, 

no reforço dos capitais próprios em virtude da incorporação de maiores índices de resultados e 

ainda um importante instrumento de reforço e revitalização empresarial, com implicações 

positivas sobre o emprego

10-03-2021 01-01-2019 03-06-2020 9050-075 Funchal 315 701,44 28 605,77 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509893210

ALUMIDEIA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-014 Funchal 33 977,05 3 610,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004913
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511010702 FRANCISCO DA COSTA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-058 Funchal 177 888,35 18 900,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-042 Santa Cruz 467 856,13 34 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004915
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 213386771 CARLA CRISTINA DE JESUS ALVES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9050-067 Funchal 53 563,15 4 552,86 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004916
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-043 Santa Cruz 277 195,49 23 561,62 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513093338 SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-053 Funchal 232 775,67 24 732,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004919
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 78 856,24; Subsídio a atribuir de € 9 857,03; Critério A: ?IR= 0,034 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 2,16 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x80+0,45x100=89; Critério 

B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x40+0,30x76= 65,5 PONTOS.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-233 Funchal 78 856,24 8 378,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511234872

DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-049 Funchal 161 418,80 12 863,06 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004921
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254792

SOPESI - MANUTENÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-020 Calheta 61 985,38 6 585,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511045522 CLINICA DENTARIA DE SÃO PEDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-000 Funchal 90 651,46 9 631,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511018169

SODIPRAVE - SOCIEDADE 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AVÍCOLAS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-251 Santa Cruz 746 259,38 34 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096712

CORTPEDRA EXTRACÇÃO E COMÉRCIO 

DE PEDRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-114 Funchal 221 271,19 23 510,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004925
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511091427

BLIMUNDA - CONSULTORIA E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-105 Funchal 42 513,73 4 517,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004926
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-250 Calheta 161 849,82 15 873,73 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004927
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236514

MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-040 Machico 104 194,71 11 070,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-250 Funchal 278 011,37 29 538,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004929
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511235860

JHSV - ADMINISTRAÇÃO DE 

CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-645 Funchal 129 318,82 13 740,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004930
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511037740

VETFUNCHAL-CENTRO MEDICO 

VETERINARIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 17210,41 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-171 Funchal 137 283,26 14 586,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004931
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511122373

ERGORAM - SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-705 Funchal 146 994,29 15 618,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004933
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073704 DAVID GOMES TEIXEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta carteira de clientes em diversas áreas de negócio. Pretende 

continuar a laborar no meio, apostando em novos postos de trabalho e na formação profissional.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-027 Funchal 85 840,69 9 120,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004935
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-679 Funchal 19 758,36 2 099,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004936
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508785090 GRÃO DE FARINHA-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dada a condicionante da insularidade, por um lado, e a retração do poder de compra que se 

assistiu nos últimos anos, por outro, o cenário de se verem apoiados os principais gastos 

operacionais é, efetivamente, uma medida com um impacto decisivo na manutenção da atividade 

da sociedade

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-047 Funchal 151 440,12 16 090,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004937
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510464971

CONTA PRECISA - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais, às rendas de 

instalações, aos custos com o consumo de energia elétrica e aos custos com o consumo de água e 

respetivas taxas.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-073 Funchal 34 082,06 3 621,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004938
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008155

CAF - COOPERATIVA AGRÍCOLA DO 

FUNCHAL, CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-273 Funchal 299 494,25 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004939
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-114 Funchal 83 991,32 8 924,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004940
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511097832

EROS - SOCIEDADE MÉDICA E DE 

ENFERMAGEM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 10 905,35 1 158,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004942
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511005083 MENDES GOMES & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 61,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 1.735.433,38; Subsídio de € 40.000,00; Critério A: ?IR= 0,013 que corresponde a 50 

pontos e ?IF= 0,09 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B 

= 40; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x80= 61,8 PONTOS.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-155 Funchal 329 169,26 33 552,63 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004943
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509048374

ROTA OBRIGATÓRIA - ASSESSORIA, 

TRANSPORTES E FRETAMENTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-152 Funchal 311 239,46 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511093802 FREITAS & ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio é uma grande ajuda para a manutenção do pessoal. 07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9100-000 Santa Cruz 119 255,65 12 670,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004945
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-114 Funchal 392 232,48 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004946
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509791735

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-042 Funchal 57 456,50 6 104,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004947
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513083596 DYNAMIC RAINBOW - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-220 Machico 136 455,66 14 498,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510776094

OCTÁVIO RÚBEN - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Na sua condição ultra-periférica este tipo de apoios são fundamentais para esbater esta condição 

e reforçar a sua competitividade, introduzindo no mercado uma solidez de concertação e possível 

criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-406 Ribeira Brava 596 578,24 32 740,74 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004949
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511203128

SIVIFEGO - SOCIEDADE DE 

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-018 Santa Cruz 283 516,43 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004950
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511051000 GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-067 Santa Cruz 898 244,01 42 500,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510659250 EMIRATES PALM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo sabemos que não reunimos a condições todas para pedir este apoio mas o desespero 

é tal que tentamos ir buscar alguma disponibilidade para suportar as perdas que fomos obrigado 

a ter

10-03-2021 31-01-2018 31-12-2019 9000-021 Funchal 62 155,51 6 604,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012519

COOPESCAMADEIRA-COOPERATIVA DA 

PESCA DO ARQUIPELAGO DA MADEIRA 

CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de cooperadores. Pretende continuar a laborar e a apostar 

em novos postos de trabalho, procurando estabelecer o espirito e educação cooperativos, 

desenvolvendo ações sociais, culturais e recreativas para os cooperadores e familiares.

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-314 Funchal 190 155,55 20 204,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004953
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511044585

OPERMAD-SOCIEDADE GESTORA DE 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 67 010,18 7 119,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004954
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510668470

BCOPI - EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITÓRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-163 Funchal 151 906,19 16 140,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513764348

AIM - ENTREGAS RÁPIDAS, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 58 190,81 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social e contabilidade.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-079 Santa Cruz 57 540,81 3 668,23 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004956
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511199066 PADARIA ESPIGÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 83 512,73 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e água 
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-225 Machico 61 686,41 5 958,35 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511194935 MÁRIO AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 04-02-2020 9050-071 Funchal 55 684,05 5 916,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004958
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510678505

ENTREGAFARM - LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-042 Santa Cruz 322 408,63 25 500,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004959
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511038798

IN-FORMAR-EMPRESA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E SERVIÇOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo ao abrigo desta candidatura mostra-se relevante ao nível de toda a 

estrutura da empresa, na diminuição do passivo, como resultado de uma tesouraria mais folgada, 

no reforço dos capitais próprios em virtude da incorporação de maiores índices de resultados e 

ainda um importante instrumento de reforço e revitalização empresarial, com implicações 

positivas sobre o emprego

10-03-2021 01-01-2019 03-06-2020 9050-075 Funchal 146 163,96 15 529,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004960
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511239769

FARMÁCIA DO CHAFARIZ, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 64,2 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 624 677,02; Subsídio a atribuir de € 35.000,00; Critério A: ?IR= 0,013 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,61 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x88= 64,2 pontos

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-706 Funchal 624 677,02 29 750,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004961
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039514

DISMADE - DISTRIBUIÇÃO DA MADEIRA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-206 Machico 429 832,81 32 692,31 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004962
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509033113 TAXTARGET - APOIO Á GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-047 Funchal 34 649,80 3 681,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004963
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513659480 ESFERAS & PIRÂMIDES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-679 Funchal 69 611,71 7 396,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004964
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511162278

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor deste projeto é uma sociedade unipessoal, com sede no Funchal e que se dedica ao 

comércio a retalho de vestuário. O seu quadro de pessoal é de três trabalhadores que a empresa 

se compromete a manter. Os custos de funcionamento me 2019 foram de 59.173 Euros e espera-

se que a empresa seja beneficiada com um apoio de cerca de 7.397 euros.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-081 Funchal 59 173,95 6 287,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004965
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511166036 JOSÉ LUÍS PITA MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-019 Funchal 330 439,33 27 698,28 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004966
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510772269 RT FARMA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-777 Funchal 26 594,65 2 825,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511212461 AGOSTINHO EDUARDO MENDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa contabiliza a quantia de 359.678 Euros de custos de funcionamento, que engloba os 

custos com salários, encargos com segurança social, rendas, eletricidade e agua, estando previsto 

um apoio a essas despesas de cerca de 35.000 Euros. A empresa conta com 24 trabalhadores e 

pretende mante-los.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-066
Câmara de 

Lobos
287 705,78 26 444,44 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004968
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta carteira de clientes, pretendendo continuar a laborar e a apostar 

em novos postos de trabalho. Pretende continuar a disponibilizar uma oferta variada aos seus 

clientes.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-102 Machico 17 195,57 1 827,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004969
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511095058

ANTÓNIO REIS - ELECTRO REPARAÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-233 Funchal 173 245,91 16 873,43 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004970
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511276958

C.M.A. - CLÍNICA MÉDICA DA AJUDA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto é uma sociedade que se dedica a atividade de pratica médica 

de clinica geral em ambulatório. A sua sede e instalações situam-se no concelho do Funchal e o 

seu quadro de pessoal, é constituído por 8 trabalhadores.Prevê-se que este projeto seja 

beneficiado em cerca de 18.791 Euros, e os seus custos de funcionamento ascendem a quantia de 

150.331 Euros.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-720 Funchal 150 331,33 15 972,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004971
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509999417

SOUSA BRAZÃO & ORNELAS TEIXEIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 64 536,32€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-063 Santa Cruz 64 536,32 6 856,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004972
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511208774 RIMUS HEALTH FUNCHAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-019 Funchal 42 890,21 4 557,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004973
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515039217

MARCO AURÉLIO FERNANDES DE 

SOUSA, UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9240-212 São Vicente 7 926,74 1 263,32 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004975
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511222386 R.,L. & C.CASSIANO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-215 Santa Cruz 332 751,20 27 830,65 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004976
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509440347 BLIN CONTROL - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-706 Funchal 83 081,50 8 827,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511183100

AUDITRIUSMAD - AUDITORIA E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados. Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9135-000 Santa Cruz 19 917,03 2 116,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004979
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 29-02-2020 9230-209 Santana 60 963,08 6 477,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004981
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280327

LUSORIGINAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio necessário para tentar inovar as vendas , para poder manter o mesmo numero de 

pessoal, e nao efetuar lay-off, agencia mais direcionada para outgoing em 70% incoming 20% e 

Incentivos 10% ,  com situação actual nossas vendas desceram 70% das vendas em comparação 

ao anos de 2019.

10-03-2021 01-01-2019 04-02-2020 9000-058 Funchal 66 801,24 8 872,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511165285

ANTÓNIO MIGUEL RODRIGUES RAMOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-073 Funchal 66 167,24 7 030,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511147473

CMRM - CENTRO MÉDICO E DE 

REABILITAÇÃO DA MOURARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-047 Funchal 95 845,95 10 183,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511250924

ANA MARIA REIS CARDOSO - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

om o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-151 Funchal 110 235,94 11 712,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004986
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513050515

ROSALINA COELHO - SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-635 Funchal 96 243,91 10 225,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004987
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513678891 METROMÁRMORES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-031 Ribeira Brava 21 018,37 2 233,21 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9325-023
Câmara de 

Lobos
74 726,55 7 939,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004989
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510418910

H & LP - CONSULTORIA, AVALIAÇÕES E 

PERICIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor da consultoria imobiliária, irá utilizar este apoio de 

tesouraria para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuar a desenvolver alguns 

projetos estratégicos.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-098 Funchal 45 531,14 4 837,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004990
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511220588 LUZ & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-026 Funchal 38 153,14 4 053,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-004991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041284

ZARCONTA - ADMINISTRAÇÃO E 

CONSULTADORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da região autónoma da Madeira 07-04-2021 06-12-2010 31-12-2019 9400-168 Porto Santo 57 331,67 10 964,69 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004992
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508056365 NÍVELDOLHAR - ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa possa honrar os seus compromissos, relativos aos 

custos com pessoal (salários e contribuições para a SS), qualificação dos seus recursos humanos 

(formação contínua) e com rendas, eletricidade, água e contabilidade. O impacto do incentivo 

será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o 

cumprimento dos suas obrigações.

10-03-2021 01-01-2019 20-06-2020 9000-066 Funchal 63 622,72 6 759,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-162 Porto Santo 110 803,92 21 191,25 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004995
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513360689 BRAGA & AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-174 Calheta 51 941,64 9 933,84 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004996
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510978711 ISLE SENSES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-085 Porto Santo 50 602,32 9 677,69 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514185252

SONHOS100BARREIRAS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-017 Funchal 10 512,49 1 116,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511050844 ORNELAS & PITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A aposta na diversificação dos serviços é uma prioridade para o crescimento do negócio e a 

atribuição do incentivo vem viabilizar esta evolução na medida em que  compensa os custos 

operacionais necessários à atividade.

07-04-2021 01-01-2019 24-11-2020 9000-073 Funchal 104 958,40 11 151,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-004999
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508477999

LINVIMOX - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-050 Porto Santo 166 057,09 29 750,00 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005000
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029802 LOBO & DRUMOND LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, procurando mitigar as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-127 Funchal 340 252,67 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014465

ANTONIO PEREIRA & FILHOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-174 Funchal 102 549,25 10 895,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511013094

GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-060 Funchal 301 177,27 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005004
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 502286784

GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - 

SROC, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 1495-132 Funchal 143 410,59 15 237,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005005
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511239416

NETMACHINE - SOCIEDADE DE 

INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-001 Funchal 129 112,53 13 718,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511151306

LUÍS MANUEL RODRIGUES DE SOUSA & 

FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2021 9000-026 Funchal 98 996,87 10 518,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005007
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508855853

CONSTRUBATALHA-CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 84.322,73€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social e com a prestação dos serviços de contabilidade.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-269 Funchal 84 318,76 8 958,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511010621 BRUNO AFONSO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-042 Funchal 178 471,89 18 962,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005009
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510303021

KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-114
Câmara de 

Lobos
89 516,75 9 511,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 102970700 FRANCISCO JOSE FIGUEIRA DE ABREU

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito total do Projeto é de 58,2 conforme o resumo e elementos seguintes:Despesas elegíveis 

de € 320 526,41. Subsídio de € 35.000,00.Critério A: ?IR= 0,02 que corresponde a 50 pontos e ?IF= 

0,45 que corresponde a 100 pontos.A = 0,55x50+0,45x100=72,50; B = 50; C = 68; Mérito total do 

projeto: MP=0,30x72,50+0,40x40+0,30x68= 58,2 pontos

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-168 Funchal 320 526,41 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514090642 BRILHO ÉPICO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-042 Funchal 63 478,45 12 140,25 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513569499

QUICKLY DRAW - ENGENHARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-103 Funchal 89 580,62 11 633,05 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005013
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514443316 GLÓRIAS DESLUMBRANTES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

: O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-094 Machico 45 101,92 4 792,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005014
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511024673

LUBRIMADE-COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-258 Funchal 295 391,65 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005015
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511260750 JEAT - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

07-04-2021 01-01-2019 29-02-2020 9000-219 Funchal 17 803,44 1 891,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514740930

CASCATA D'IGUARIAS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-679 Funchal 44 308,89 3 766,26 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513917802 AGRELA & ZAVGORODNIAIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-267 Funchal 35 676,10 3 790,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514350830 SORRISO APURADO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-177 Porto Santo 15 394,32 2 944,16 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511079966 DAVID FERNANDES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9230-107 Santana 331 652,26 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035896

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & 

ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 58,2 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 625 427,55; Subsídio a atribuir de € 40.000,00; Critério A: ?IR= 0,022 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,083 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 68. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x68 = 58,2 PONTOS.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9325-050
Câmara de 

Lobos
625 427,55 30 957,89 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513017011

BEYONDADVANTAGE, CONSULTORIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do incentivo candidatado, tem um impacto significativo na empresa na melhoria dos 

seus indicadores financeiros mas, principalmente, na melhoria e garantia de prosseguir com o seu 

actual quadro de pessoal, podendo desta forma garantir o seu funcionamento e, acima de tudo, 

poder garantir os seus actuais postos de trabalho

10-03-2021 01-01-2019 13-01-2020 9050-401 Funchal 78 303,14 8 319,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511072791

ECOATLÂNTICO - ENGENHARIA 

ECOLÓGICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-400 Funchal 277 536,67 26 019,06 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005025
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513618236 FUTURO100RETICÊNCIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-250 Funchal 27 074,00 4 314,92 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513931732

LURDES GONÇALVES PINTO - ARTIGOS 

PARA O LAR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de funcionamento, 

essencialmente custos de arrendamento. Visa a melhoria da liquidez da empresa, aliviam a 

tesouraria, diminuindo os custos e encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas 

com menores custos. O incentivo em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeiro da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-022 Funchal 20 554,88 2 183,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511095511

J H - MATERIAIS CONSTRUÇÃO E 

DECORAÇÃO, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 69,1 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 328.233,03; Subsídio a atribuir de € 35.000,00; Critério A: ?IR= 0,026 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos, classificação MUITO 

FORTE.Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 88. Mérito Total do 

Projeto: MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-023
Câmara de 

Lobos
283 933,68 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005028
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508086728

IDEIAS GIGANTES - CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-209 São Vicente 64 732,06 6 877,78 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511226640

JOÃO EDUARDO DE ANDRADE, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9230-115 Santana 122 725,41 13 039,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515055484

CATARINA DIAS & RICARDO 

GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-749 Funchal 13 294,50 1 412,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005031
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514441330 HAPPY CHILD, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-170 Funchal 60 107,62 8 211,13 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508416183 PRÁTICAS INOVADORAS-LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-050 Ribeira Brava 55 030,19 5 846,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513472630

CNA - COMPANHIA NOVA DE 

AGUARDENTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-104 Ribeira Brava 18 850,19 14 019,81 FEDER 74,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509191460

M. ALEXANDRA CARDOSO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-116 Funchal 42 794,62 4 546,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005035
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011709

MADISOM-SOCIEDADE DE COMERCIO 

DE MATERIAL ELECTRICO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-011 Funchal 73 542,44 7 813,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005036
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014252

GOUVEIA,FIGUEIRA & COMPANHIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

manutenção dos postos de trabalho 07-04-2021 01-01-2019 30-06-2020 9000-073 Calheta 293 663,05 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511063466

MERETE HOLTSKOG & RICARDO 

AGUIAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-023 Funchal 118 655,04 12 607,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218524

AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9400-179 Porto Santo 85 268,13 16 307,53 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001606

FARMADEIRA-FARMACEUTICOS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-132 Santa Cruz 381 141,89 28 687,50 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511275773

PROTOCAMACHO - LABORATÓRIO DE 

PRÓTESE DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-148 Funchal 47 391,41 5 035,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005041
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510298567 TREASURE SPIRIT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-611 Funchal 52 005,84 5 525,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089597

LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação os custos das empresas da RAM 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-196 Porto Santo 104 708,09 20 025,42 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005043
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511046570

MADAGRO-TECNICAS AGRICOLAS E 

SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-166
Câmara de 

Lobos
217 812,18 21 250,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511232527 TELO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-736 Funchal 86 765,00 9 218,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005045
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511022220 NUNES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-226
Câmara de 

Lobos
369 605,92 34 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513308938 BONUS DEVICE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto, é uma sociedade, que se dedica à construção e venda de 

imoveis, com sede no Funchal e com um efetivo de pessoal de 10 trabalhadores, que pretende 

manter.Os custos de funcionamento da empresa ascendem a quantia de 197.361 Euros e espera-

se que seja beneficiada com um apoio de 24.670 euros.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-079 Funchal 197 361,11 20 969,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 221246010

MIGUEL NOBREGA RODRIGUES 

BETTENCOURT

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-131 Santa Cruz 32 161,60 3 417,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005049
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509029523 BUILDPROGRESS - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-018 Funchal 15 173,29 806,08 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510900550

MARCO GONÇALVES & MARIANA 

BARROS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-049 Funchal 27 074,82 2 876,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

501/738
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M1420-11-6076-FEDER-005051
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511221258 MANUEL ARNALDO RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 61,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 677.854,93; Subsídio a atribuir de € € 40.000,00; Critério A: ?IR= 0,023 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,22 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x80= 61,8 PONTOS.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-087 Funchal 677 854,93 32 477,62 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510549829

VEXCLIMA - PROJETOS E INSTALAÇÕES 

DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-501 Funchal 25 822,43 2 743,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511244606

COMD - CLÍNICA ORTODÔNCIA E 

MEDICINA DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 22-12-2020 9064-507 Funchal 87 414,90 9 287,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005054
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511066643

ENKROTT MADEIRA - GESTÃO E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-171 Funchal 159 243,27 16 919,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005055
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514684631 SERENITYCARAVEL - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de funcionamento, 

essencialmente custos de arrendamento. Visa a melhoria da liquidez da empresa, aliviam a 

tesouraria, diminuindo os custos e encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas 

com menores custos. O incentivo em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeiro da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-500 Ponta do Sol 107 369,06 11 407,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005056
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 106583573 Carlos Jorge Pereira Oliveira

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com vista a avaliar a adequação do projeto às estratégias regionais relativamente à contribuição 

para a redução dos efeitos negativos de situação de ultraperiferia da região, para além do 

aumento da competitividade, é notório o contributo do projeto, quer ao nível técnico e 

tecnológico, como sejam o acesso às tecnologias de informação e comunicação, quer ao nível dos 

recursos humanos, na sua forma

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-150 Funchal 16 829,82 1 788,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277482

FX PRIME - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 

DE SEGUROS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com vista a avaliar a adequação do projeto às estratégias regionais relativamente à contribuição 

para a redução dos efeitos negativos de situação de ultraperiferia da região, para além do 

aumento da competitividade, é notório o contributo do projeto, quer ao nível técnico e 

tecnológico, como sejam o acesso às tecnologias de informação e comunicação, quer ao nível dos 

recursos humanos, na sua forma

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-011 Funchal 26 526,21 5 636,83 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005058
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511088426 TERESA SPINOLA CABELEIREIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto, tem sede no Funchal e desenvolve a atividade de 

cabeleireiro. Com custo de funcionamento de cerca de 118.448 euros prevê-se que a empresa 

seja beneficiada com um apoio de 14.806 euros. O efetivo da empresa é de 7 trabalhadores, no 

qual vai mante-los.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-029 Funchal 118 448,99 12 585,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511117604

REABILITESSE - ESPAÇO DE 

FISIOTERAPIA E SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-013 Funchal 279 890,43 23 365,85 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005060
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035934

SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9100-105 Santa Cruz 358 808,44 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510405738

PANORAMA DESLUMBRANTE - 

PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com vista a avaliar a adequação do projeto às estratégias regionais relativamente à contribuição 

para a redução dos efeitos negativos de situação de ultraperiferia da região, para além do 

aumento da competitividade, é notório o contributo do projeto, quer ao nível técnico e 

tecnológico, como sejam o acesso às tecnologias de informação e comunicação, quer ao nível dos 

recursos humanos, na sua forma

29-07-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-236 Funchal 113 452,77 12 054,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005062
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511279833

ANA PAULA SEVERIM MARTINS - 

SOCIEDADE FARMACÊUTICA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-116 Funchal 94 764,51 12 585,91 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005063
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511104880

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS 

DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-064 Santa Cruz 260 862,32 27 716,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513899081 LARGOS ARGUMENTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-057 Santa Cruz 138 223,47 14 686,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005065
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511135564

VARIOSPORT - COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-705 Funchal 83 125,38 10 304,08 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511048025

DESPCARGA-TRANSITOS E DESPACHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-056 Funchal 310 240,38 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514028564 FUNCHAL VIDRO MEELITE START LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-365 Funchal 194 320,82 20 646,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005068
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511068514

FRANCISCO ROQUE GOMES DA SILVA, 

SUCESSOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-077 Funchal 273 975,60 27 492,69 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511144105 JOÃO PAULO & SANTOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 04-02-2020 9050-009 Funchal 105 510,34 11 210,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511138245 ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-082 Funchal 280 891,83 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005071
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510314970 MENDONÇA & CRUZ, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-113 Funchal 24 521,76 2 605,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005072
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509119514 FBI - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Objetivo apoiar projetos que visem esbater as dificuldades permanentes e estruturais das 

empresas, através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes 

das empresas, por forma a atenuar dificuldades do tecido empresariais, agravadas pela doença do 

COVID-19, com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-177 Santa Cruz 580 188,41 27 270,83 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005074
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514622199

TRANSFER ORDERS LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-042 Santa Cruz 158 461,51 15 633,93 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511021607 CAPELO - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos do funcionamento, nomeadamente aos custos com salários e contribuições para 

a segurança social, aos custos com o consumo de energia elétrica, aos custos com o consumo de 

água e respetivas taxas e aos custos com serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-015 Funchal 199 039,59 21 147,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513289658 E-SCOOTER MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9370-146 Calheta 26 532,33 2 819,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514060247 OK MOTOR SPORT, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-037 Santa Cruz 120 720,10 12 826,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511017316 AUTO FERRAZ - AUTOMOVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-009 Funchal 108 495,02 11 527,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005080
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514667117

FARMÁCIA PORTO MONIZ - MARIA 

FÁTIMA CONCEIÇÃO COSTA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9270-000 Porto Moniz 108 360,28 11 513,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514509813 UDEMEDI, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-013 Funchal 14 636,02 1 555,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 142172944

MARIA TERESA GONÇALVES DE 

ANDRADE SPINOLA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto, e um empresário em nome individual, que se dedica a 

atividade de cabeleireiro, com as instalações no Funchal. O seu efetivo de pessoal é de 7 

trabalhadores, e pretende manter todos eles. Os seus custos de funcionamento ascendem a 

quantia de 77.134 euros e prevê-se que seja beneficiada com um apoio de 9.641 euros.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-267 Funchal 77 136,29 8 195,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510759890 OBLÍQUAVANTAGEM - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-135 Funchal 320 097,89 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-058 Funchal 47 151,68 5 009,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514119276

PLENGIL, SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E 

GESTÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-044 Funchal 109 975,38 11 684,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510306128 UNIVERSODIVERTIDO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 Reduzir despesas correntes das empresas, por forma a atenuar dificuldades do tecido 

empresariais, agravadas pela doença do COVID-19, com implicações positivas sobre a 

manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-035 Santa Cruz 26 077,08 2 770,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514313323 QUINTA DOS ARTISTAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-031 Santa Cruz 125 613,07 13 346,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513060103 OBVINCENTIVO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-043 Funchal 212 416,97 22 569,30 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511048882

MANUEL FELISBERTO ENCARNAÇÃO 

DESPACHANTE OFICIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-056 Funchal 142 195,69 15 108,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005090
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511182910 FARMÁCIA DO CARMO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-449 Funchal 321 924,39 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511056630

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

o objetivo da candidatura é esbater os custos da ultraperiferias das empresas regionais e 

fortalecer o tecido empresarial.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-024 Funchal 185 966,82 19 758,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511226748

CECI NAILS - CLÍNICA UNHAS E 

COSMÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-098 Funchal 13 444,21 1 428,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005095
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514572469 CÓDIGO NÓMADA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-190 Funchal 135 462,11 14 392,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513507477 3G CAPITAL PARTNERS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-049 Funchal 135 651,46 14 412,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511021399 NOBREGA & NASCIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-112 Santa Cruz 39 707,30 4 746,26 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514412348

ANDRADE, CALDEIRA & ABREU - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-027 Funchal 63 459,72 6 742,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005099
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511239971

FARMÁCIA DA PONTA DELGADA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 63,1 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 78.590,58; Subsídio a atribuir de € 9.823,82; Critério A: ?IR= 0,033 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 0,15 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 0,55x50+0,45x100=89; Critério 

B = 40; Critério C = 80. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x40+0,30x80= 66,7 pontos

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-110 São Vicente 78 590,58 8 350,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511060114

LORETO & NASCIMENTO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.Irá haver a criação de um posto de trabalho, tendo o 

trabalhador menos de 35 anos (jovem).

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-324 Ponta do Sol 70 017,76 7 439,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005101
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514924853

DESAFIA PANORAMA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-315 Calheta 6 037,18 1 282,91 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515207039 FIVE SERVICE CAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 14-01-2020 9020-114 Funchal 290 239,44 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005103
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511048238

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-042 Funchal 98 689,49 10 485,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511235305

JHC - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-022 Funchal 9 124,29 969,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511118368

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-161 Calheta 148 836,11 15 813,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005106
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511049870

INSC-INFORMATICA,SERVIÇOS E 

CONSULTADORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9060-400 Funchal 324 926,92 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005107
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510270743 LEILOLEASE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-103 Funchal 36 243,59 7 701,77 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005108
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510548652 CARREIRA24, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-224 Funchal 47 823,92 5 081,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514527749

MELO, NÓBREGA & NEVES - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Santa Cruz 50 225,80 5 336,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005110
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509379567

PLENOACERTO - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-679 Santa Cruz 7 338,90 779,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511027753 CAMPOS & DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta carteira de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho e na formação profissional.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 74 469,09 7 912,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511263244

RITA BELA DE SOUSA NÓBREGA 

CALAÇA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O investimento na manutenção e criação de postos de trabalho deixa-nos com dificuldades de 

tesouraria e estes apoios fazem diminuir os custos e os encargos bancários, menor utilização de 

contas caucionadas e  consequentemente menores custos. Refrescam a tesouraria, contribuindo 

nesta medida para melhorar as nossas vantagens competitivas e produtividade.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9200-121 Machico 172 395,85 18 317,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005113
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254440 CHRISTA DORNFELD, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-031 Santa Cruz 88 169,78 6 245,36 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005114
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513197729 LOVELY FORMULA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-162 Funchal 31 185,35 3 313,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513751530 CAIRES & GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-078 Funchal 36 721,24 3 901,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: salários e encargos com pessoal

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-237 Santa Cruz 517 672,36 18 186,05 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005117
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509092071

OCCLUSIVE, PRÓTESE ODONTOLÓGICA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater os sobrecustos 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-131 Santa Cruz 70 810,82 7 523,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005118
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511202334 RICARDO SANCHO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-065 Funchal 104 098,15 11 060,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005119
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514727683 NOBLEPASSION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9020-006 Funchal 117 426,17 15 879,22 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005120
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513859187

KARAOKE TOTAL MUSICAL EVENTS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-017 Santa Cruz 11 182,16 1 188,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283806 SOCICORREIA - ENGENHARIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater em termos globais, a atenuar os custos correntes, contribuir para a manutenção e criação 

de emprego e reforçar a competitividade da empresa no mercado regional.
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-110 Calheta 1 435 124,74 32 521,74 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005122
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511133650

MAMEPE - COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

VETERINÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 70 349,89 7 474,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511197446

CARREIRA DENTE - CLÍNICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-042 Funchal 63 044,88 6 698,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511188404 FARMÁCIA ZARCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-000 Machico 389 150,83 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514177225

PONTUAL DECISÃO - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-101 Santa Cruz 31 920,10 3 391,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005126
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510280099 PRECIOUSBOX LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo aumentar o quadro de 

pessoal da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 17-12-2020 9000-115 Funchal 117 500,00 21 250,00 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509723756

GRUSANTO - ALUGUER DE 

EQUIPAMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-168 Porto Santo 27 446,66 5 249,18 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005128
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511281382

NUNO LUÍS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende ver criada condições para se tornar mais competitiva facilitando o 

crescimento assim como a criação de mais postos de trabalho.
19-05-2021 20-03-2013 02-01-2020 9020-117 Funchal 61 996,08 6 587,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511224834

NAVINERTE - EXTRACÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE INERTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor da construção, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a desenvolver alguns projetos 

que tinha suspendido.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-643 Funchal 218 831,05 23 250,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035268

IREF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E 

ESTOMATOLOGICO DO FUNCHAL 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas nos seus custos de funcionamento (pessoal e despesas com pessoal e rendas) 

com vista a manter os postos de trabalho.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-061 Funchal 92 937,13 11 849,48 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511234740

FARMÁCIA MONUMENTAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região 

Ultraperiférica
07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-250 Funchal 183282,28 19473,75 FEDER 0,11

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511229151 MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

19-05-2021 01-01-2019 20-10-2020 9350-000 Ribeira Brava 186 362,68 19 801,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514284730 SÓNIA SILVA & SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor alimentar apesar de ser um setor menos afetado, 

será útil aplicar este apoio de tesouraria para continuar a desenvolver alguns projetos que tinha 

suspendido.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-156 Funchal 77 175,76 8 631,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510549330

MYMODHOUSE - DESIGN AND 

CONSTRUCTION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-457 Funchal 71 466,08 7 593,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005135
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272251 CAMACHOS IMAGIOLOGIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-004 Funchal 58 715,86 6 238,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005136
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 501967486 MANUEL FERNANDO J.RILHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 2830-355 Funchal 168 443,44 15 908,55 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511110138

PEDRA LISA - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
10-03-2021 01-01-2019 28-12-2020 9020-157 Funchal 168 955,69 17 951,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514132450

GALERIA D'INSTANTES - COMÉRCIO 

PARA O LAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade.
10-03-2021 01-01-2019 18-07-2020 9000-260 Funchal 52 054,31 5 530,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513384790

INCOMPARÁVEL IDEIA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
10-03-2021 01-01-2019 29-12-2020 9325-029

Câmara de 

Lobos
49 351,53 5 243,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514425628

O PORTUGUÊS CAFÉ II - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-107 Funchal 294 518,52 15 646,30 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285426

TILAM - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PEIXES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio é crucial às empresas da região autónoma da Madeira para poderem ultrapassar esta 

fase de crise internacional que afeta de forma muito específica a região, dada a importância do 

turismo na economia da região e especificamente na área da restauração.Este apoio irá permitir 

alavancar a atividade da empresa num contexto pós crise pandémica, permitindo dessa forma à 

recuperação da economi

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-127 Machico 34 575,44 3 673,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-630 Calheta 54 636,81 5 805,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513757210 MARCO RAMOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta candidatura encontram-se despesas que foram pagas, relacionadas com o funcionamento 

da organização, a candidatura dessas despesas de funcionamento ao programa em questão, irá 

esbater as diferenças em materia de competitividade e sustentabilidade, face aos custos padrão 

das empresas existentes.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-231 Funchal 101 422,15 10 776,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514513756

3 IMAGEM RECLAMES LUMINOSOS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 5 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 03-06-2020 9020-128 Funchal 30 464,12 3 236,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005145
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511278756

ITECMAD - CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-051 Ribeira Brava 33 838,71 3 595,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005147
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511126751

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9060-393 Funchal 253 853,47 26 971,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511151241

NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 17-01-2020 9000-042 Funchal 193 194,60 20 526,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513111450 CLEAR VOICE - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 16-01-2020 9060-382 Funchal 19 634,18 2 086,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511005911

SOCIEDADE DE PADARIA 25 DE AGOSTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-354 Santa Cruz 248 914,71 23 508,61 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005151
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511241895

PAULO SOUSA - ACTIVIDADE 

FARMACÊUTICA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-086 Funchal 447 908,99 28 184,21 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511105681 ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2021 9230-107 Santana 92 063,35 9 781,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511282206

ETPRAM - EMPRESA DE TRABALHO 

PORTUÁRIO - ETP, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-062 Funchal 1 046 699,99 41 351,35 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005154
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513981969 TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-129 Funchal 28 138,11 2 989,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511271549 MMC - MADEIRA MEDICAL CENTER S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-129 Funchal 717 816,39 41 747,78 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515128457

SINTONIATÁTICA MATERIAL DE 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-679 Funchal 125 291,50 11 833,09 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005157
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236000

M.S.B. - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-038 Funchal 78 820,57 8 374,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511019351 FIGUEIRA & OLIVEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9360-218 Ponta do Sol 53 979,67 5 735,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005159
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513457909

SEGMENTO CURIOSO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-248 Funchal 19 222,78 2 042,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510963617

SOUSA & ALVAREZ - VETERINÁRIOS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-284 Santa Cruz 52 656,26 5 594,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513139710

NGCATIVO7 - NEGÓCIOS, 

CONTABILIDADE E GESTÃO , 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
16-09-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-679 Funchal 24 970,76 2 653,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513606661

HPM - HOSPITAL PARTICULAR DA 

MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-783 Funchal 614 332,05 42 500,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510980864 FARMACIA HONORATO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-042 Funchal 123 089,60 13 078,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511224826

OPERTRANS - DISTRIBUIÇÃO E 

LOGÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 461 396,14 42 500,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511148640

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-019 Funchal 100 681,04 10 697,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511261110

KAMERA - COSMÉTICOS, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa consegue obter uma capacidade financeira que lhe 

permite, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-682 Funchal 68 514,06 7 279,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514319437 PMAR - NAVEGAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-054 Funchal 292 518,85 31 080,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511260164

SOUSA & GOMES - COMÉRCIO DE 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PLANTAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 29-02-2020 9125-000 Santa Cruz 121 190,13 10 301,17 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005169
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 130057762 JOSE ARLINDO DE GOUVEIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-024 Santa Cruz 7 171,86 762,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511183755 ÉLVIO FRANCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais incluindo 

encargos com a segurança social e aos custos com rendas do estabelecimento.
10-03-2021 01-01-2019 17-01-2020 9300-127

Câmara de 

Lobos
187 747,79 19 948,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230869

BAR DAS INSPECÇÕES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-302 Funchal 23 866,33 2 535,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513738282 SOUSA & BERENGUER, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-330 Funchal 28 757,76 3 055,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511174020 IRMÃOS VIEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pela Taxa de Crescimento do Volume de Negócios o incentivo irá reforçar a sua integridade fiscal 

e capacidade de criação de riqueza e de valor, melhora a liquidez e traz muitos benefícios 

sócioeconómicos a jusante e a montante, estabilidade do mercado laboral, reforço do equilibrio 

económico e financeiro, que melhoram o bem estar social favorável a estratégia da Região 

Autónoma da Madeira

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9200-040 Machico 114 341,02 12 148,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005174
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510728324 TROPICALVINTAGE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019. A empresa pretende criar 3 postos de trabalho jovens.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-542 Funchal 147 443,05 22 193,24 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511114478

GASTROMADEIRA - REFEIÇÕES 

COLECTIVAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-208 Funchal 182 916,44 19 434,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513428119 ESTRELA SEDUTORA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2020 9125-067 Santa Cruz 44 574,28 4 736,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509619592 IDEIASSAUDÁVEIS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir desigualdades de estrutura resultado da insularidade. 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9020-330 Funchal 87 388,62 9 285,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511042647 FARMACIA CAMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-027 Funchal 79 016,69 11 194,03 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511135858

INSULARPHARMA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-151 Funchal 99 950,48 10 619,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005180
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2021, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-267 Funchal 267 540,52 25 718,93 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000782 ARNALDO & BERENGUER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a conjuntura atual de pandemia que ultrapassamos e sendo que as previsões são de demora 

na retoma económica, o presente projeto visa apoio na manutenção dos postos de trabalho já 

criados não tendo que recorrer ao despedimento, pelo que visamos manter os postos de 

trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-024 Funchal 162 134,87 16 232,98 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005182
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510096557

J. JARDIM MEDIAÇÃO DE SEGUROS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-175 Calheta 32 640,32 3 468,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511125909

PAULINO CASTANHO, ILUMINAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-10-2020 9360-306 Ponta do Sol 126 873,71 13 480,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509781462

J.H.M.C. - MANAGEMENT, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-042 Santa Cruz 164 324,06 13 967,55 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511146906

PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-031 Ribeira Brava 77 457,66 8 229,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511110324 BETAMAR - RÁDIO ILHA DOURADA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9400-164 Porto Santo 34 190,23 6 538,88 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-069 Funchal 393 023,31 36 845,94 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005188
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509329764

GEMA 2M - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

DA MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 18 244,59 1 938,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005189
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514632879 PITADA DE FADA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

 Posteriormente às projeções financeiras e durante o ano da Candidatura verificou-se uma 

ocorrência de uma pandemia a qual configura um evento de força maior com efeitos que não 

poderia ser expectáveis e portanto relativamente aos quais o desempenho da Empresa foi 

afetado  de forma que está não poderia evitar.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-087 Machico 135 708,37 13 309,86 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-066 Ribeira Brava 66 353,31 7 050,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511279612 MANUEL ANTÓNIO & FILHAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-194 Santa Cruz 113 910,69 12 103,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511049471

CENTRO RADIOLOGICO DO FUNCHAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-401 Funchal 50 700,26 5 386,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511193181 ADRIANO SANTOS & HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa consegue obter uma capacidade financeira que lhe 

permite, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-000
Câmara de 

Lobos
95 667,70 10 164,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034377

ORLANDO HENRIQUES & HENRIQUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-127 Funchal 168 194,80 13 105,18 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511105975

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-401 Funchal 169 361,21 17 994,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005197
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511123159

OBRACENTRIMETRO - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-083 Machico 254 198,72 27 008,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511010931 THE MADEIRA SUPPLY COMPANY LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-096 Funchal 130 617,77 13 878,14 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005199
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.Irá haver a criação de três postos de trabalho com 

menos de 35 anos (jovens).

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-060 Funchal 111 612,52 17 708,33 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

514/738
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M1420-11-6076-FEDER-005200
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514358920 LÍLIA PESTANA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-157 Funchal 25 046,21 2 661,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005201
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511007779 MADEIRA AUTO CAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto tem como objetivo compensar os custos adicionais das empresas inerentes à 

condição de Região Ultraperiférica, nomeadamente com os seus custos de funcionamento que 

estão influenciados pelos custos de contexto que uma região ultraperiférica sofre, quando 

comparada com empresas sedeadas em outras geografias, mais centrais.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-096 Funchal 474 295,80 38 804,34 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005202
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511060564 MARILUIS - INSTITUTO DE BELEZA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-223 Funchal 31 718,98 3 370,14 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508610885 PLENA CONFIANÇA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-127 Funchal 181 991,22 20 717,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510415580

SILHUETAFELIZ - BELEZA E BEM-ESTAR 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-219 Funchal 49 727,95 5 283,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005205
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510764371

LIDIA FARIA DE SOUSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-729 Calheta 35 107,15 3 730,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005206
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511055625

S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-131 Funchal 231 160,57 24 560,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005207
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012195

SILTOSFUNCHAL - MATERIAL DE 

SOLDADURA,GASES E COMPONENTES 

MECÂNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-097 Funchal 137 008,51 12 939,69 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005208
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511201710

J.L. CAMACHO - AUTO BATECHAPAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-159 Funchal 72 497,78 7 702,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511194960 CONSTRUÇÕES SERAFIM & VITOR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9135-413 Santa Cruz 61 750,66 6 561,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511281811 CORPO MEU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nesta candidatura encontram-se despesas que foram pagas, relacionadas com o funcionamento 

da organização, a candidatura dessas despesas de funcionamento ao programa em questão, irá 

esbater as diferenças em materia de competitividade e sustentabilidade, face aos custos padrão 

das empresas existentes.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-044 Funchal 42 025,57 4 465,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510917631 PIMENTA Q.B., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-192 Porto Santo 89 190,58 17 057,70 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projecto visa apoiar as despesas de funcionamento do promotor, enquanto empresa 

localizada em região ultraperiférica, com mercado de reduzida dimensão e forte dependência face 

ao exterior, condicionando assim o seu desenvolvimento económico e social. Pretende-se o apoio 

às principais rúbricas de exploração, nomeadamente: encargos com pessoal e rendas.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-305 Funchal 342 233,96 24 028,85 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511213190

TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Investimento elegível, apoio financeiro 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-042 Santa Cruz 71 888,14 6 110,50 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005214
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513483152 TABELAFORTUNA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa honre os seus compromissos, relativos aos custos com 

pessoal (salários e contribuições para a segurança social), formação contínua especializada dos 

seus recursos humanos, rendas, eletricidade, água e contabilidade. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

dos suas obrigações.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9135-382 Santa Cruz 172 767,25 14 685,22 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005215
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511248547 CARXOP - BARCELOS & FLORENÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-290 Funchal 268 327,75 29 749,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005217
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012748

CAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E 

CONSUMO LIBERDADE CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa

10-03-2021 01-01-2019 04-12-2020 9325-151
Câmara de 

Lobos
43 150,37 4 584,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510431780

DISCOVERY ISLAND - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 76 994,53 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-195 Funchal 76 994,53 8 180,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005219
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511028717 RODRIGUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa consegue obter uma capacidade financeira que lhe 

permite, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2020 9060-027 Funchal 68 737,62 7 303,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511009232 SOUSA & TAVARES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, a empresa reconhece o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor do Turismo, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a desenvolver a sua atividade 

com o total empenho de todos, 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 423 002,61 28 987,18 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511051530

FAGORAMA - COOPERATIVA DE 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS CRL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

atribuir subsidio não reembolsável às empresa, subsidiando determinadas despesas de 

funcionamento, com compensar as os custos das empresas inerentes à condição de região 

ultraperiférica, sustentando emprego, aumentando competitividade das empresas e dinamizar 

economias regionais.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-306
Câmara de 

Lobos
79 266,42 8 422,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005222
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514573686 ROQUE & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura permitirá que a empresa honre os seus compromissos, relativos aos custos com 

pessoal (salários e contribuições para a segurança social), formação contínua especializada dos 

seus recursos humanos, rendas, eletricidade, água e contabilidade. O impacto do incentivo será 

muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para assegurar o cumprimento 

das suas obrigações.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-382 Santa Cruz 89 528,26 6 341,59 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005223
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511250380

RODRIGUES BAR/RESTAURANTE - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-242 Porto Santo 71 126,01 13 602,85 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511028563 IRMÃOS GOIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-136 Funchal 59 910,95 6 365,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515061271 RUI DAVID ABREU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-136 Funchal 26 602,00 2 826,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005226
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511282745 LEGALFISCO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9050-024 Funchal 36 595,36 3 888,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005227
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509927831

LUÍSA LUÍS - CLÍNICAS DENTÁRIAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo crescimento 

da atividade de forma sustentada, a sócia desta empresa apostou no emprego qualificado e 

devidamente remunerado, não prevendo alterações que provoquem impactos negativos na sua 

sustentabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9100-150 Santa Cruz 60 058,17 6 381,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005228
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Promover um melhor handicap de custos, e garantir a manutenção do emprego no médio longo 

prazo para todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2020 9125-158 Santa Cruz 400 307,92 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513564659

DREAMPERFORMANCE - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-247 Funchal 41 987,91 4 461,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005230
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511267436

TERMOMADEIRA - SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 159.545,71€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas de instalações e custos com a prestação 

dos serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-005
Câmara de 

Lobos
159 401,98 16 936,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005233
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 13 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-055 Funchal 243 396,55 25 860,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005234
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510880681

STIHNO - CABELEIREIROS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 2 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-084 Funchal 35 116,47 3 731,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005235
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509436854

PIQUINHO - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-083 Machico 142 983,46 13 925,99 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513314318

M & R, MONTAGENS E REPARAÇÕES, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 8 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9020-251 Funchal 99 480,80 10 569,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513522654

CORAJOSOS & RESISTENTES - 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 13 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-246 Funchal 196 421,18 20 869,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005238
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509604293 OBRAX - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 52 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-04-2019 20-01-2020 9200-117 Machico 386 810,66 25 623,19 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513519378

AGOSTINHO COSTA ABREU, 

UNIPESSOAL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 5489,07 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-011 Funchal 43 912,53 4 665,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509565131

JOÃO RODRIGUES & NÉLSON FERREIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira João 

Rodrigues e Nélson Ferreira, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção 

dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo 

com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a 

nível global. 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-133 Santa Cruz 55 142,73 5 858,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514533293

SONHOS DIVERTIDOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 3121,59 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-208 Funchal 24 972,72 2 653,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A NGC Técnica, Lda., pretende melhorar os seus critérios económicos e  financeiros. Pretende 

com o apoio melhorar as suas áreas funcionais, através da manutenção dos seus postos de 

trabalho.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9100-010 Santa Cruz 347 872,97 27 163,04 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513908544 PANÓPLIA DE CONQUISTAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 9 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-088 Funchal 151 666,63 16 114,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005247
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280009 MARIA & RUEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 22 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 01-01-2021 9060-291 Funchal 280 005,59 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005248
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513036652

ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 366 271 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-136 Funchal 363 862,13 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 10 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-051 Funchal 198 828,84 21 125,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira.
10-03-2021 01-12-2016 31-12-2019 9020-251 Funchal 290 960,91 27 890,63 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511075111

PAULO GOUVEIA & IRMÃOS 

CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E 

TERRAPLANAGEM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-052 Calheta 183 078,85 18 062,70 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005254
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-077 Machico 159 377,57 15 240,48 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 7 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

10-03-2021 01-01-2019 17-01-2020 9000-115 Funchal 80 963,26 8 602,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509796664 DESTINO EXCITANTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-412 Funchal 189 924,99 13 873,43 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511051263

LIVRE DIRECTO,ARTIGOS DE DESPORTO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 IV 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-205 Ribeira Brava 57 813,31 8 599,72 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005262
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510808174

MAGICDOLPHIN - ATIVIDADES 

MARÍTIMAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-019 Funchal 89 542,67 11 416,68 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510418058 LAVANDARIA AFTERPARTY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 110 572,84 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-122 Santa Cruz 110 572,84 10 070,03 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005269
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira PMR, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-073 Machico 157 182,12 15 308,88 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515009024 DS7, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 2 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 01-01-2021 9300-069
Câmara de 

Lobos
18 097,68 1 922,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005273
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511013892 M.I. NUNES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-046 Funchal 216 554,00 23 008,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005275
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511175418

AUTO CRESCENTE - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-203 Ribeira Brava 433 682,08 34 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511045450 VASCONCELOS & SAUL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 118 816 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-018 Funchal 106 870,04 11 354,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511053720

COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-251 Funchal 106 118,12 15 785,07 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511140070

BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-000 Ribeira Brava 154 147,77 16 378,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511239890 IRMÃOS SPÍNOLA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 67 512,25 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-159 Machico 66 232,57 7 037,21 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511204353

JOSÉ NORBERTO CORREIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 82 572,47 8 773,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005288
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514272538 MÁRCIO SÁ, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 42.459,40€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas de instalações, consumo de energia 

elétrica, consumo de água e custos com a prestação dos serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-213 Santa Cruz 42 459,40 4 511,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509409830

EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-020 Funchal 132 079,92 16 038,28 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005291
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513843833 DOMINGO GULOSO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-

financeira Domingo Guloso - Unipessoal, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e 

manutenção dos postos de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos 

fixos, fazendo com que estes não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que 

se verifica a nível global. 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-018 Santa Cruz 51 722,95 5 495,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005292
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510864139 PALADARBÓNUS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, luz e contabilidade 

referentes ao ano de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-087 Funchal 38 592,91 4 100,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513434607

PLAILHA - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É de crucial importância a concessão deste apoio ao funcionamento da empresa, pois no exercício 

de 2020, com a pandemia provocada pela covid 19, que afetou drasticamente a hotelaria e a 

restauração da RAM, a faturação sofreu um decréscimo considerável.  Contudo, a empresa prevê 

uma melhoria significativa em 2021, tendo por base a faturação já alcançada no quarto trimestre 

de 2020. 

10-03-2021 01-01-2019 21-01-2020 9020-128 Funchal 181 447,98 19 278,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511129742

MATURIFUEL - EXPLORAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE SERVIÇO AUTOMÓVEL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-146 Ribeira Brava 188 376,93 20 015,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005297
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511124538

SOM E IMAGEM DA CALHETA - 

ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO 

ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-000 Calheta 82 809,04 7 332,05 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514091150 REF ARQUITECTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 35 445,10  € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-638 Funchal 35 448,10 3 766,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005301
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511044348 BENDIX & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-115 Funchal 141 828,03 15 069,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005303
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511252811 FILIPE CÂMARA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-061 Machico 31 831,31 1 691,03 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005304
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514754621 BE MARKET, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-051 Funchal 52 711,49 8 400,90 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507991303

CASAS DA LEVADA - TURISMO RURAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa promotora deste projeto, dedica-se à prestação de alojamento turístico no espaço 

rural. Com três trabalhadores, tem custo de funcionamento que ascendem o montante de 

38.178,70 euros e prevê que seja apoiada em cerca de 4.772,34 euros.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9385-237 Calheta 38 178,70 4 056,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-024 Funchal 153 324,48 16 290,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005308
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514900342 FUTUROGENUÍNO - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas, luz, água e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-230 Ribeira Brava 83 983,40 8 923,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005309
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511212364

MENESES & MENESES - TRABALHOS 

EM FERRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Meneses & Meneses - Trabalhos em ferro, Lda verá 

melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-159 Calheta 30 730,84 3 265,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513263730 FRENDLYGLOBE - ELEVADORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 50 498,04 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-260 Funchal 50 088,88 5 321,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005311
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511140134

SOMAVERDE - CONSULTORES DE 

EMPRESAS E NEGÓCIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-136 Calheta 69 935,04 8 916,72 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005312
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511274823

ALLPRIME - CONSULTORIA, GESTÃO E 

PROJETO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação de custos com salários, contribuições para a segurança social, rendas e 

contabilidade referentes ao ano de 2019.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-067 Funchal 79 832,12 8 482,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511127480

HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio vem colmatar as dificuldades ultraperiféricas, agravadas pela pandemia COVID 19, que 

afetou gravemente o setor da Hotelaria e Similares na RAM.Vem este apoio ajudar a manter os 

postos de trabalho efetivos e a continuidade da atividade da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-236 Funchal 1 197 775,21 18 307,69 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005314
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511088507 GLOBALFISCO MANAGEMENT LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-015 Funchal 36 663,73 3 895,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513235752 LDFP - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-04-2021 01-12-2019 31-12-2019 9000-098 Funchal 164 762,65 15 937,50 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508646766 VIVER SEM HORAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 63 840 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-095 Funchal 63 840,10 6 783,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005317
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513478094 CÉLEBRE SENSAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 77 058,24 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-236 Funchal 77 058,35 8 187,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096330

INDOPARQUES - GESTÃO IMOBILIÁRIA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a INDOPARQUES, SA verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-401 Funchal 21 648,14 2 300,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, os apoios comunitários e governamentais, serão fundamentais para a 

manutenção da atividade e cobertura dos gastos de funcionamento da empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9125-031 Santa Cruz 119 667,08 12 714,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-617 Funchal 196 444,42 20 872,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Diálogo Notável, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-154 Funchal 638 691,79 34 000,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-049 Funchal 391 682,39 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005324
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509185487 PUBLINSULAR PUBLICIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-012 Funchal 45 615,11 4 846,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511078196

CAMA, MESA E BANHO - COMÉRCIO DE 

TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-000 Machico 19 113,04 2 030,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515017795

PERÍMETRO MATINAL RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 128 860 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-050 Funchal 128 860,68 13 691,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511271670

LA GINKGO BILOBA - MEDICINA 

DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-043 Funchal 41 855,83 4 447,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511213255 J. C. MELIM - ÓPTICA INSULAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2021 9050-023 Funchal 132 943,42 14 125,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511082231 OPTICA DA SÉ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-075 Funchal 154 519,76 17 995,91 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510584055 SWEETGARDENIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-050 Funchal 112 382,10 11 940,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 30-01-2020 9125-024 Santa Cruz 47 572,44 5 054,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005338
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510760309

MUSSARA - GESTÃO DE ESPAÇOS E 

EVENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 30-01-2020 9004-518 Funchal 150 281,21 15 967,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004290

PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 30-01-2020 9000-000 Funchal 65 570,81 5 573,52 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514314192

CAR-ILHA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 62 590,04 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-330 Funchal 62 590,04 6 650,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005342
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513455876

DYNAMIC PERFORMANCE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor deste projeto é uma empresa com a atividade de manutenção e reparação de 

veículos automóveis, tendo um efetivo de pessoal, de seis trabalhadores. Os seus custos de 

funcionamento ascendem a cerca de 62.761 euros, e é previsível que seja apoiada em cerca de 

7.8456 euros.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-053 Santa Cruz 62 761,91 6 668,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511209819 DÉLIA & NÓBREGA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 97 962,42 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-395 Santa Cruz 97 962,42 10 408,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515171662

CURIOSO REALCE - RESTAURAÇÃO 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção dos 6 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9360-575 Ponta do Sol 111 993,25 10 199,39 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514557125

PURO DESIGN E PUBLICIDADE, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 29 861,02 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-004 Funchal 13 775,59 1 463,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511066562 CERVEJOLANDIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-472 Funchal 432 013,73 26 057,93 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005349
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510379966

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9270-093 Porto Moniz 398 653,56 34 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510405487

NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 88 450,98 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-323 Funchal 88 450,98 9 397,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005353
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 345 181,79 28 397,73 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005354
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511107889

DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 53 753,06 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-223 Funchal 53 753,06 5 711,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511105835

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-720 Funchal 357 944,35 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 389 363,96 27 946,97 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511046138 CRISTALÂNDIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-059 Funchal 94 897,12 10 082,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005358
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-702 Calheta 151 201,44 16 065,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005359
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513157166 INDUTORA ENERGIA, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-617
Câmara de 

Lobos
1 657 109,43 28 711,11 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513501495 SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 74 862,62 7 954,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511038437

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-332 Ribeira Brava 322 971,17 28 510,42 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513573437 INVESTIMENTOS GLORANTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-066 Santa Cruz 387 262,14 21 636,37 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511092180 RODRIGUES FRIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-300 Ponta do Sol 66 477,75 7 063,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005365
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511275307 SILVÉRIO & FERREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-011 Funchal 92 584,39 13 771,93 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005366
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513501584 SÓLIDA VIRTUDE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sólida Virtude, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-250 Funchal 165 185,14 15 043,65 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005367
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513571477 PUBLINSULAR II - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-012 Funchal 61 949,65 6 582,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511184549

RESTAURANTE MAR BRANDO - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Restaurante Mar Brando,Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-018 Funchal 189 908,73 18 625,66 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Cozimadeira, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-440 Funchal 233 510,53 20 495,63 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005370
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511151560

SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2021 9020-086 Funchal 113 506,78 12 060,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514293039 PERMANENTEUFORIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Permanenteuforia, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-065 Funchal 70 303,31 7 469,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005372
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509303641 T.G. CLINICA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-119 Funchal 187 163,65 21 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004249 M. FERNANDES CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-10-2019 31-01-2020 9000-067 Funchal 54 358,82 5 775,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005374
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RADICALAMBITION, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-268 Funchal 389 585,82 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005376
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-222 Funchal 403 555,55 29 636,36 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a CONSTRUTEAM ENGENHARIA, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-114 Funchal 354 242,67 28 841,43 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510527655 PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a PIRAMIDODISSEIA, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-018 Funchal 122 625,99 13 029,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511184654 ALVES & SENRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-032 Machico 67 347,92 7 155,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514263393

DESAFIOS DO TEMPERO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-291 Funchal 159 949,21 15 295,14 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513192158 ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 15327,04 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-107 Funchal 122 616,33 13 027,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005382
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511162898

TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-774 Funchal 319 302,23 28 333,33 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511101465

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE 

CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E 

GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 30-04-2020 9000-136 Funchal 53 572,81 5 692,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043953 FIGUEIRA & FIGUEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 30-06-2020 9200-095 Machico 76 079,24 8 083,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510145876 C.S. - REPARAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a C.S. - REPARAÇÕES, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-071 Funchal 62 484,06 6 638,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509511040

PACOTE DE SUGESTÕES - CONSTRUÇÃO 

CIVIL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-208 Calheta 143 721,78 9 717,55 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510639313 VITOR FREITAS & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Vitor Freitas & rodrigues, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as perspetivas de 

manutenção do seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de 

acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9325-017
Câmara de 

Lobos
69 523,36 7 386,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283822

VISUALDENTE - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 18074,45 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-021 Funchal 134 412,47 14 281,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511054718

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-250 Santa Cruz 70 270,34 7 466,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510306365 VERSÃOMAGNÓLIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a VERSÃO MAGNÓLIA, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-098 Ribeira Brava 252 605,08 25 765,71 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005392
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513499814 ENCANTOS DESPERTOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 20507,65 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2021 9000-140 Funchal 164 061,21 17 431,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513765735 SÓLIDO FAMOSO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sólido Famoso, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-045 Funchal 175 534,17 16 578,23 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514809043

PERESTRELOS- CONSTRUÇÃO CIVIL E 

ENGENHARIA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-121 Funchal 207 711,76 22 069,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511199228

A ESPIGA DO CAMPO - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo 

em conta o abrandamento económico verificado.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-087 Machico 53 698,78 4 564,40 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513630546

AZÁFAMA E SUCESSO - UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Azáfama & Sucesso, Lda, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as 

premissas de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de 

todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-324 Ponta do Sol 170 383,36 18 103,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511249110

VIALOBOS - CARBURANTES E 

LUBRIFICANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9325-023
Câmara de 

Lobos
69 843,66 7 420,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218370 EMA FREITAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9004-538 Funchal 88 636,18 9 417,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-206 São Vicente 242 875,17 20 070,94 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511071000 FREITAS & MARTINS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-116 Santana 338 968,31 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 437 307,11 17 579,55 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513811729 RENATO MATOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-004 Funchal 11 696,06 1 242,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005404
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-167
Câmara de 

Lobos
333 676,61 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514279982 INGREDIENTE INTELIGENTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 46 734,21 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-201 Machico 46 734,21 4 965,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514216506 ILUSTRE E FAVORITO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-024 Funchal 210 072,42 18 261,98 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514404442 PLANETA IRRESISTÍVEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-015 Funchal 276 910,05 20 467,27 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005409
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510967388

CCLEAD INVESTIMENTOS E 

ASSESSORIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-098 Funchal 10 654,88 1 132,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005410
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513055908 TONY FERNANDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-087 Funchal 116 944,47 12 425,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005412
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513054561 DREAM EXPECTATION - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-064 Funchal 73 484,48 7 807,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-400 Funchal 102 772,94 10 919,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510831125

SMART CHOICE MADEIRA - 

AUDIOVISUAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-09-2019 31-12-2019 9020-110 Funchal 122 013,66 12 963,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 164794204 VITOR MANUEL PEREIRA SOARES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na medida 

em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas do escritório e gastos com o pessoal, 

sendo que a soma destas duas rubricas absorvem a maior parte dos gastos da empresa (quase 

60%).

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-749 Funchal 14 097,56 1 497,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511016506 LUIS & CESAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de  121 826,87 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-051 Funchal 121 826,87 10 355,29 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005417
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511101317

LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-291 Funchal 283 600,82 25 693,18 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511185405

LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-135 Calheta 135 194,39 14 364,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509477690

SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-012 Funchal 310 519,73 28 397,73 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511172079 MAFRECAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-222 Funchal 372 999,52 19 833,33 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005421
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510035655 LÚCIA & JOÃO - CAFÉS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-216 Funchal 27 269,61 2 897,40 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005423
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510153542 SPLENDIDCHOICE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9300-167
Câmara de 

Lobos
94 929,23 12 607,79 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005425
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511006330

PANIDOCE - PANIFICADORA DE 

CÂMARA DE LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-086 Funchal 742 925,20 30 655,73 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005427
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509176100

FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-154 Funchal 52 832,17 5 613,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005428
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo em 2021 na empresa Sicaprep (Madeira), Lda. servirá como incentivo para melhorar a 

sua prestação de serviços e manter os postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-169 Santa Cruz 356 716,40 26 870,97 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005429
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514828293

NUNO SOUSA & LUÍS TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-204 Funchal 44 751,11 10 460,57 FEDER 23,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005431
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510819079 AUTO FIDÉLIO II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-326
Câmara de 

Lobos
78 885,86 8 381,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005432
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509949142 MILHO`S BAKERY, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-645 Funchal 191 871,11 18 587,51 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005434
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511095570

SANTA MARIA - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 31203,76 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-064 Funchal 249 564,47 26 516,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005436
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511270119

FUNDOACAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 16-01-2020 9000-192 Funchal 203 907,73 21 665,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005437
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076835

EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 35 000,00 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9030-317

Câmara de 

Lobos
328 902,73 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005438
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513013881 ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo, com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação 

económico-financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo 

em conta o abrandamento económico verificado.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-088 Santa Cruz 74 392,23 6 586,81 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005440
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507881982

MÁXIMA DINÂMICA - REPARAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9135-400 Santa Cruz 345 354,33 33 609,20 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005441
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515035076 RECEITA GLACIAR - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 139 723,94 9 897,11 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005442
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511178026

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-209 Funchal 25 236,08 2 681,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005444
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514843632

FERNANDA NUNES ALVES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-040 Machico 20 837,49 2 213,99 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005445
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510007740

LOTE EXEMPLAR - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 109 612,78 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-116 Funchal 53 408,46 5 674,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005446
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513725571 BUILDMAC, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9060-005 Funchal 45 370,44 4 820,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

531/738
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M1420-11-6076-FEDER-005447
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511281714

ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-415 Funchal 246 486,01 26 189,14 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005449
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004435 PEDRO, GOMES & MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-021 Funchal 136 881,00 12 725,66 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005450
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 181236516 MANUEL BRUNO DE CASTRO                                                                              

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-128 Porto Moniz 40 381,41 10 011,23 FEDER 25,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005452
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511200692 JOSÉ & PAULA SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-129 Santa Cruz 106 405,76 10 599,01 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005453
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511191731 NARCIDENT - MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-020 Funchal 41 023,57 6 538,14 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005454
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511224680

PADARIA E PASTELARIA JARDIM DE 

GAULA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9100-013 Santa Cruz 127 561,29 12 423,94 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005455
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 512103054 SPITEX II, UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9500-794

Câmara de 

Lobos
459 646,31 25 173,07 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005456
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510143768 MBTOURS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 172 517,93 18 330,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005457
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511189516 CONSTRUÇÕES PENSA E FAZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 121 994,39 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, e contabilidade.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-185 Funchal 121 994,39 11 521,69 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005458
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-067 Funchal 94 668,62 10 058,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005459
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513323694 MODELBOAT FIBRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 59,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 70 202,97; Subsídio a atribuir de € 8 775,37; Critério A: ?IR= 0,049 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 0,11 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x80+0,45x100=89; Critério 

B = 40; Critério C = 56. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x40+0,30x56=59,5 PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9200-110 Machico 70 202,97 7 459,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

532/738
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M1420-11-6076-FEDER-005460
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014384 ESCORCIO & RODRIGUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-127 Funchal 90 357,41 9 600,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005461
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511227116

QUANTIAS - CONTABILIDADE E 

ASSESSORIA EM GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES 

OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9360-000 Ponta do Sol 19 088,49 2 028,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005462
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511256582

AUTO PIORNAIS - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-248 Funchal 103 869,47 11 036,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005463
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511276982

DECOREVE MADEIRA - MÓVEIS E 

DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-116 Funchal 132 046,64 14 029,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005464
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511042884 CARNES RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 60,6 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 84 935,62; Subsídio a atribuir de € 10.616,95; Critério A: ?IR= 0,011 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,16 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x76=60,6 PONTOS.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-079
Câmara de 

Lobos
84 935,62 9 024,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005465
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089279

VASCOCAR - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-606 Funchal 43 486,10 3 080,27 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005466
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513149635

VANESSA MELIM - PEÇAS E 

DIAGNÓSTICOS AUTO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9400-173 Porto Santo 31 594,48 6 042,45 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005467
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm lançado instrumentos financeiros para as empresas, apesar de forma 

lenta, tendo em conta as necessidades, de forma a apoiar todos os setores. Assim esta empresa 

do setor do Turismo, irá utilizar este apoio de tesouraria para continuar a cumprir as suas 

responsabilidades, mantendo

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-027 Funchal 384 191,41 31 806,45 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005468
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513484337

COERÊNCIA & RAZÃO - GABINETE DE 

CONTABILIDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto vai permitir suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, renda das instalações e 

custos com consumo de energia elétrica

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-049 Funchal 31 703,10 6 736,92 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005469
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513017879

PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-291 Funchal 290 512,88 24 790,68 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005470
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 503211214 MAGISTUR, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-198 Funchal 34 747,99 3 691,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

533/738
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M1420-11-6076-FEDER-005471
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510244530 POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-545 Calheta 19 607,30 2 083,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005472
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511010516

FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm lançado instrumentos financeiros para as empresas, apesar de forma 

lenta, tendo em conta as necessidades, de forma a apoiar todos os setores. Assim esta empresa 

do setor do Turismo, irá utilizar este apoio de tesouraria para continuar a cumprir as suas 

responsabilidades, mantendo

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-100 Funchal 320 377,87 28 848,48 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005473
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511112459

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS 

DE SÃO FRANCISCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-069 Funchal 156 014,07 16 576,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005474
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513808361

PONTO AZUL - SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA E ARQUITECTURA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-232 Machico 109 740,15 11 659,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005475
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9135-999 Santa Cruz 418 549,38 16 019,23 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005476
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002882 SOMATERIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-132 Santa Cruz 287 085,30 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005477
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511148372 BABO - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-656 Funchal 58 778,79 4 683,93 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005478
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-043 Funchal 128 952,48 13 701,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005479
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000324

DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 03-02-2020 9004-536 Funchal 451 320,89 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005481
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510910203 CAPRICHOSA AVENTURA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-166 Santa Cruz 46 752,42 4 967,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005483
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514379510 AZUL VISTOSO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é nosso propósito reforçar a nossa situação económico-

financeira, por forma, a garantirmos a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente suportar parte dos custos fixos, 

estancando assim o seu crescimento, que será de extrema importância tendo em conta o 

abrandamento que se verifica a nível global.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-154 Santana 54 334,89 5 773,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

534/738
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M1420-11-6076-FEDER-005484
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511006012

UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-035 Santa Cruz 354 444,86 27 698,28 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005485
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511204388

POOLGEST - CONSULTORIA EM 

PISCINAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 30 555,15 3 246,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005486
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514329386

PRESTIGIOUS THEORY - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-250 Funchal 44 793,33 6 663,01 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005487
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508165288 PLENTIRAIZ - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir ao nível das tecnologias diretamente relacionadas com a atividade 

da empresa.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-776 Funchal 19 530,90 2 075,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005488
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508468361 LIFELINES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Através de dados históricos, será efetuada uma análise, projetando as vendas a um crescimento 

anual na ordem dos 2%, com base nos valores de vendas de 2019. Os gastos serão enviesados de 

forma a analisar um impacto de uma inflação mantendo as vendas ao ritmo normal. Nos custos 

com o pessoal, está estipulado valores com atualização de acordo com taxa de inflação de 2018.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-216 Funchal 71 577,24 9 126,10 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005489
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510437303 MADEIRINHA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-289 Funchal 20 458,41 724,57 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005490
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514544333 DESAFIO JUBILANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9060-289 Funchal 64 021,04 5 101,67 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005491
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509101941 SONS DE PÉROLA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-783 Funchal 10 910,00 1 159,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005492
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515026654 TRANSDANIELALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir em tecnologias de informação e comunicação para uma melhor 

racionalização dos recursos existentes
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-083 Funchal 67 495,05 7 171,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005493
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511133642

CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-020 Santa Cruz 100 990,00 10 730,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005494
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo contribuirá para a modernização das tecnologias de informação e comunicação, 

dotando os nossos colaboradores com novas ferramentas indo de encontro á satisfação dos 

nossos clientes. 

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-239 Funchal 213 702,21 22 705,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

535/738
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M1420-11-6076-FEDER-005497
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509685218 MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Memórias Autênticas, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-066 Funchal 95 399,82 4 054,49 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005500
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Eco-Color, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-116 Funchal 79 931,06 6 794,14 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005502
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285787

CONSTROTEMP - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 340 198 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-330 Funchal 310 663,59 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005503
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511091567 JUVENAL & ELISABETE LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Juvenal & Elisabete, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-027 Funchal 57 522,04 6 111,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005505
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-018 São Vicente 305 251,83 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005506
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511006985

FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto direto na redução de cerca de 2,4% na estrutura de custos do Hotel 

apartamento Florasol em 2021, ano em que se prevê receber este apoio, permitindo assim 

libertar meios para ajudar a manter o produto e inovar nos serviços, de forma a se adequar e 

capitalizar a forte procura que espera-se que o setor e o destino venham a ter a partir do 3º 

trimestre de 2021.

19-05-2021 01-01-2019 15-12-2020 9000-100 Funchal 310 200,20 27 465,64 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005507
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510482708

DANIEL ALVES - COMBUSTÍVEIS DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É intenção da empresa investir em tecnologias de informação e comunicação para uma melhor 

racionalização dos recursos existentes
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-011 Funchal 29 737,68 3 159,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005508
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-018 São Vicente 367 868,63 34 000,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005509
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513422730 AVENTURA PROVÁVEL - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 98 288,54 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-324 Funchal 113 013,00 9 606,11 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005510
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514940239 PANÓPLIA IMPORTANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-001 Funchal 90 127,87 9 576,08 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005511
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002289

JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9050-328 Funchal 523 710,05 29 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005512
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511030126

ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9270-032 Porto Moniz 211 128,32 19 793,28 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005513
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-209 São Vicente 125 967,10 13 384,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005514
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9240-046 São Vicente 97 095,00 8 842,58 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005515
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511021437 J. L. AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

16-09-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-027 Funchal 101 046,58 8 588,96 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005516
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511038259

CATANHO & CÂMARA, UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-079 Funchal 29 592,32 3 144,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005517
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511127995

GASISTA - EMPRESA INSTALADORA DE 

GÁS DA MADEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gasista, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas asperspetivas de manutenção do 

seu efetivo sob uma forma mais estável.A empresa preenche todos requisitos de acesso a este 

Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-121 Funchal 52 688,79 5 598,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005518
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510032052 YELLOWBARON - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9100-208 Santa Cruz 62 679,80 6 659,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005519
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023197

JOVICAL - TÉCNICOS DE 

CONTABILIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-018 Funchal 82 853,53 8 803,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005520
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511114753

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS JARDINS DO LAGO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-208 Funchal 435 826,58 38 882,98 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005521
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514332557 FAROL DO TALENTO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 57,9 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 66 798,90; Subsídio a atribuir de € 8 349,86; Critério A: ?IR= 0,025 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,05 que corresponde a 80 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=63,5; Critério 

B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x63,5+0,40x40+0,30x76=57,9 PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-190 Funchal 66 798,90 7 097,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005522
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032862 SALDANHA & ALMEIDA, Cª LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a , Lda verá melhoradas as suas condições de rentabilidade e 

de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do seu efectivo em 

condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a este 

Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-047 Funchal 227 992,42 20 763,60 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005523
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511044771 PINTO & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pedido de apoio a fundo perido sobre as despesas de funcionamento realizadas anteriormente e 

que vão ajudar na tesouraria da empresa, de um modo particular este ano, devido a conjuntura 

actual

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9304-006
Câmara de 

Lobos
52 349,71 5 562,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005524
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514299410 YONERUSA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Yonerusa, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-683 Funchal 274 993,07 29 218,01 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005525
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513415394 NICO'S - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-273 Funchal 399 970,35 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005526
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511055781

SOCIEDADE CASA DE CHA DO FAIAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-056 Santana 241 666,53 16 591,34 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005527
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509969909 CAETANO & ROMEU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-288 Funchal 128 370,09 13 639,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005528
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510314112

SILTRIN - METALURGICA, UNIPESSOAL, 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Siltrin, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-148 Funchal 79 125,06 8 407,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005529
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510090966

FLEXITRAB - EMPRESA DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-223 Funchal 201 021,17 21 250,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005530
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-056 Funchal 174 871,63 18 580,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005531
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509052886

TRAVEL EUROPE MADEIRA (TE) - 

AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-759 Funchal 171 367,89 18 207,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005532
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-079 Funchal 191 250,56 20 320,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005533
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508847770

K-KONDOMÍNIOS.COM E K-MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA.COM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-401 Funchal 95 205,13 6 743,70 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005534
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513151206

FUNCHALSERV - GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 24.704,62€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social e custos com a prestação dos serviços de 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-330 Funchal 24 704,62 2 624,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005535
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-185 Funchal 142 262,71 15 115,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005536
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-082 Funchal 303 078,56 20 825,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005537
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514158689 QUILOS D'ELEGÂNCIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-079 Funchal 60 587,58 6 437,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005538
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514423994 ESTRELA DO ARQUIPÉLAGO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-075 Funchal 82 472,81 8 762,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005539
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9370-237 Calheta 390 892,91 22 312,50 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005540
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514573716 RITUAIS DECIMAIS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 28-12-2020 9020-119 Funchal 139 732,42 7 083,33 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005541
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511242123

FREITAS & SOMMER - 

ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E 

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-031 Santa Cruz 152 906,51 14 892,45 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005545
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 911004777

HERDEIROS DE ANTONIO ELEUTERIO 

DE FARIA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste atual contexto económico os apoios de Estado Nacionais e europeus, assumem um papel 

crucial na manutenção do tecido económico e empresarial. Sendo assim, este apoio á tesouraria 

será fundamental para o bom funcionamento da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-000 Funchal 49 172,41 5 224,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005546
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096909

TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-198 Funchal 411 120,61 28 971,50 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005547
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511036981

TGCP - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-051 Funchal 77 678,70 8 253,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

539/738
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M1420-11-6076-FEDER-005548
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513285717

BASTIDOR DOS NÚMEROS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-098 Santa Cruz 25 893,55 5 502,38 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005549
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511200072

SNACK-BAR - ESTRELA DOS ALAMOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-000 Funchal 42 540,04 4 519,88 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005550
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096445

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-098 Funchal 196 043,39 11 215,95 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005551
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035675

MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 24435,92 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-079

Câmara de 

Lobos
195 487,37 20 770,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005552
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-054 Funchal 754 989,77 21 891,51 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005553
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513200916

HENRIQUE VILLALÔBOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-457 Funchal 11 652,75 1 238,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005554
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511260857

J. FERNANDO AMORIM - PORTAS, 

AUTOMATISMOS E SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho
10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-330 Funchal 166 642,29 12 257,82 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005555
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511133880

JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-647 Funchal 36 910,05 3 921,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005556
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 742313956

JOÃO AGOSTINHO DE CARVALHO - 

CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 72 371,50 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-185 Machico 72 371,50 7 689,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005557
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076967

L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-024 Funchal 378 406,40 29 940,30 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005558
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514268921 PBUILD, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-089 Funchal 37 581,57 4 991,31 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005559
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507910656 MISTURA ESPECIFICA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A presente candidatura visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, 

através de auxílio regional ao funcionamento destinado a reduzir despesas correntes da empresa, 

com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-143 Funchal 41 373,72 4 395,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005560
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 15910,77 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-329 Funchal 123 156,24 8 723,57 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005561
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511114443 TRÉ & IRMÃOS - RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-749 Funchal 131 484,11 13 970,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005562
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511018380 SIMPLICIO & JESUS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-186 Funchal 176 189,70 14 560,12 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005564
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514021985 MÓVEIS QUALIDADE E CONFORTO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-105 Funchal 38 702,77 4 112,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005565
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507875095

ESMERALDA BRILHANTE - 

SUPERMERCADO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9270-051 Porto Moniz 112 780,22 11 982,90 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005566
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073712

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-08-2019 31-12-2019 9060-255 Funchal 411 201,08 29 142,85 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005567
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514139706

TWILIGHT MOMENTS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 48 662,02 5 170,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005568
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513454322 FLEXIQUADRANTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 26.706,54€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica, consumo de água e 

custos com a prestação dos serviços de contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 26 706,54 2 837,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005569
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012667 F. ABRAHAM RODRIGUES, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-047 Funchal 9 305,39 988,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005570
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511065353 BARATIBOM - ROUPA E TEXTEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-000 Funchal 321 146,07 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005571
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510283179 COTTONPLANET - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-246 Funchal 59 745,94 5 078,40 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005572
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 35 000,00 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-113

Câmara de 

Lobos
253 246,42 23 544,01 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005574
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514276665 QUINTA DA SARAIVA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-046
Câmara de 

Lobos
26 271,77 4 652,30 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005575
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011695 MOURA & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira 

Moura e Silva, Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-042 Funchal 154 309,14 7 567,08 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005577
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511223528

FUN - CENTROS TEMÁTICOS DO 

FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 33494,55 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-051 Funchal 267 956,43 23 047,44 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005578
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511036051

JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-174 Funchal 180 564,56 19 184,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005579
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 35 000,00 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-053 Porto Moniz 308 476,40 23 282,61 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005580
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513756868

REBELDE DINÂMICA - CONSTRUÇÃO 

CIVIL UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm apesar de forma lenta, tendo em conta as necessidades, apoiado 

todos os setores. Assim esta empresa do setor da construção, irá utilizar este apoio de tesouraria 

para continuar a cumprir as suas responsabilidades, continuando a desenvolver alguns projetos 

que tinha suspendido.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-073
Câmara de 

Lobos
68 316,75 7 258,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005581
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511168586

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2021 9000-208 Funchal 488 693,61 26 895,52 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005582
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511105940

ILHAREP - PRODUTOS ALIMENTARES E 

LIMPEZA INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-115 Funchal 15 229,69 1 618,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005583
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508783798

OUROLUX - COMÉRCIO DE METAIS E 

PEDRAS PRECIOSAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-021 Funchal 75 918,75 6 914,03 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005584
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511109326

O LAR D'AJUDA - LAR E CENTRO DIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal está contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 29-02-2020 9000-127 Funchal 148 618,77 20 830,35 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005585
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510975828 TRAVEL4U - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 25 659 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-223 Funchal 25 659,88 2 726,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005586
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511027494 FREITAS, FERRAZ & RIBEIRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-042 Funchal 61 700,00 6 555,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005587
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511003277 ANTÓNIO FAUSTINO DE ABREU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa opera num setor altamente concorrencial e procura promover a sua capacidade 

competitiva através da aposta na qualidade do seu produto/serviço. Para isso conta com 

colaboradores experientes e altamente qualificados, uma imagem de prestigio junto do setor da 

construção civil e uma localização privilegiada no centro do Funchal, fatores que este projeto visa 

preservar e potenciar.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-027 Funchal 215 649,13 20 621,45 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005589
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511075413

PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-127 Funchal 224 000,00 23 800,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005590
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510614310 SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-291 Funchal 178 116,55 16 013,36 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005592
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511249403

HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 31-10-2020 9004-568 Funchal 217 423,88 23 101,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005593
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511215738

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-177 Funchal 168 697,89 13 443,12 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005594
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513957588 POSITIVO E PACÍFICO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-021 Funchal 279 363,79 21 201,71 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005595
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa tem vindo a aumentar a sua produtividade, apesar das condições de incerteza em que 

vivemos, procurando sempre responder às solicitações dos seus clientes. Neste sentido houve a 

necessidade de ampliar as suas infraestruturas, bem como os seus recursos humanos.Esperamos 

que este apoio promova a  crescente capacidade da empresa na continuidade da sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9350-104 Santa Cruz 258 812,17 29 332,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005598
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-021 Funchal 130 566,97 13 872,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

543/738
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M1420-11-6076-FEDER-005599
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-082 Funchal 176 532,17 16 411,98 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005600
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511042272 INSULARCAR - RENT A CAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-067 Santa Cruz 281 469,91 29 906,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005602
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511028571 PAPA MANUEL - PIZZARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-248 Funchal 306 888,84 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005603
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511122632

QUINTA MIRABELA - 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-046 Funchal 356 653,23 26 562,50 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005604
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511154526 MIGUEL DIAS & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua atividade assim como 

os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9400-183 Porto Santo 72 821,98 13 927,21 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005605
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508878470 EQUIPSERVICE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 03-02-2020 9060-299 Funchal 71 147,12 7 559,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005606
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511063598 NASCIMENTO & NASCIMENTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o apoio a empresa irá a presentar melhores rácios quer económicos quer financeiros assim 

como manter os postos de trabalho
10-03-2021 01-01-2019 07-05-2020 9350-000 Ribeira Brava 188 645,05 20 043,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005607
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511279795 IMPRINEWS - EMPRESA GRÁFICA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

ggg 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9054-514 Santa Cruz 418 163,85 42 500,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005608
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511179898

MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-070 Funchal 340 641,63 28 560,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005609
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511235240

RESTAURANTE PRAIA DOS REIS 

MAGOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 30120,69 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-121 Santa Cruz 240 965,48 25 602,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005610
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511057920

S. D. I. M. - SOCIEDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

As despesas apresentadas para efeito do projeto resume-se a:  aos gastos com salários brutos, 

encargos com as contribuições obrigatórias para a segurança social, rendas das instalações, gastos 

com energia elétrica e consumo de água. 

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9054-514 Santa Cruz 327 544,76 32 315,79 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

544/738
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M1420-11-6076-FEDER-005612
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510144268 SABOR & COMPANHIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto apresenta um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS 

SALARIAIS; CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, RENDAS, CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA e ÁGUA, conforme previsto nas subalíneas i), a v), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 

do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 8 de julho.

07-04-2021 01-01-2019 29-02-2020 9360-500 Ponta do Sol 365 374,76 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005613
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511195362

FARMÁCIA REIS CUNHA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-153 Santana 69 394,32 7 373,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005614
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011490

FRANCISCO MENEZES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-680 Funchal 98 896,93 10 507,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005615
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511053690 FERNANDO J.A. MARTINS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Cada vez mais a empresa, sente necessidade de informação sobre o mercado. Tem vindo a 

realizar uma caraterização do mercado alvo da empresa, com o objetivo de conhecer as 

características gerais e especificas dos mercados alvo e dos seus segmentos, saber qual o 

potencial de crescimento dos mercados, definindo o perfil dos mercados, dos clientes e dos 

consumidores, bem como o modelo de comercializaç

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-019 Funchal 188 145,70 19 990,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005616
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513642200 RICARDO ADRIAN, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-116 Funchal 48 736,87 5 178,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005617
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283180

ZENERGIA - SERVIÇOS DE 

ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-271 Funchal 13 964,75 1 483,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005619
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 505062615

MOORE STEPHENS & ASSOCIADOS, 

SROC S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio  visa esbater os custos estruturai, nomeadamente os suportados com salários, rendas, 

agua, energia eléctrica e contabilidade, na medida em que contribui para a redução do seu peso 

relativo na estrutura total de custo da atividade desenvolvida na Madeira.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 1050-165 Funchal 232 913,30 24 747,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005620
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514242663 Numeros do Costume, Lda

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção da actividade e dos postos de trabalho da empresa que leva já 3 anos e meio de 

laboração, e que se viu muito afectada com a pandemia do COVID 19
10-03-2021 01-01-2019 12-12-2020 9000-727 Funchal 121 228,20 11 040,43 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005622
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510304745

REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO 

E ANIMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-291 Funchal 179 414,45 14 977,90 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005623
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-127 Funchal 336 355,26 28 560,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005624
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511109121

GOV - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Por tudo o que antes foi explanado, é sem dúvida um projecto crucial, pertinente e oportuno, 

dado o momento difícil que vivemos causado pela pandemia do COVID-19.Que dará a 

oportunidade de majoração da qualidade do serviço que esta empresa apresenta ao mercado 

regional e à importância da manutenção dos postos de trabalho que quer manter ou até, fazer 

crescer. 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-024 Funchal 140 753,36 11 216,29 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005625
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510472915

OSTENTA PÉROLA ALOJAMENTO LOCAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-291 Funchal 65 156,77 6 922,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005626
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280939 A TOCA DOS TRAQUINAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-258 Funchal 91 731,47 10 017,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005628
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514308460 LILLIE CERAMICS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-024 Funchal 32 084,53 3 408,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005629
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511025815 SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional
10-03-2021 01-01-2019 30-01-2020 9000-000 Funchal 139 944,37 12 165,63 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005630
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511109083

ÚLTIMO SÉCULO - CONFECÇÕES E 

CALÇADO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 25 763,50 2 737,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005631
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514378980

JOÃO FILIPE CAMACHO - 

CONTABILIDADE E GESTÃO 

EMPRESARIAL, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-234 Funchal 22 540,30 3 991,52 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005632
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266006

COOLMÁTICA, INFORMÁTICA E 

SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 60 174,01 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-240 Funchal 53 374,41 5 671,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005633
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511214804 FREITAS, MIGUEL & FERREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-355 Funchal 38 644,66 4 105,99 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005634
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511068808

FILIPE CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-603 Funchal 211 767,96 22 500,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005635
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-447 Funchal 128 307,25 11 360,54 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005636
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514446730 SÉRGIO & DANIEL SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

10-03-2021 01-01-2019 30-12-2020 9000-042 Funchal 69 653,03 7 400,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005637
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508513243

ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio visa suportar parte das despesas correntes da empresa nomeadamente custos 

salariais, incluindo salários brutos, contribuições para a segurança social, custos com consumo de 

energia elétrica, rendas e serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-018 Funchal 61 308,48 5 428,36 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005638
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511236336 CANHASAUDÁVEL FARMÁCIAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 64,2 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 202 049,14; Subsídio a atribuir de € 25 256,14; Critério A: ?IR= 0,023 que 

corresponde a 50 pontos e ?IF= 0,56 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 

0,55x50+0,45x100=72,5; Critério B = 40; Critério C = 88. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x72,5+0,40x40+0,30x88= 64,2 pontos

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9360-311 Ponta do Sol 202 049,14 18 784,25 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005639
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511142064

MANUEL CAPELINHA - RESTAURANTES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9004-516 Funchal 268 293,64 28 506,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005640
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039875

RAMOS,MARQUES & VASCONCELOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de três postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura económico-financeira 

muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em 

permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a 

empresa se propõe fornecer aos seus client

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-225 Machico 48 263,45 5 127,99 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005641
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509915124

CARPIMETRO - CARPINTARIA E 

SERRAGEM, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-043 Funchal 165 032,12 15 586,37 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005642
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510823319 MARTINS & CAPELINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9004-533 Funchal 199 059,16 21 150,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005643
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9100-267 Funchal 17 783,51 1 889,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005644
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002424

J.SYMPHRONIO FERREIRA,SUCESSORES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-024 Funchal 64 599,62 6 863,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005645
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511095538 GOMES & AFONSO LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-042 Santa Cruz 25 982,86 2 760,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005646
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-231 Funchal 61 863,24 6 572,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005647
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514146303 INÉDITO E DIFERENTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-082 Funchal 28 598,25 3 038,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005648
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 116868554 RUI ANTERO FERNANDES PESTANA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-064 Funchal 33 024,20 3 508,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005649
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509532926

LOGINSULAR - TRANSPORTES, 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-122 Santa Cruz 108 490,39 8 965,53 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005650
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511109180

VETMEDIS - SOCIEDADE VETERINARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-129 Machico 313 765,00 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005652
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508882524

LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-027 Funchal 118 593,48 12 600,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005653
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511035047

FERREIRA,BRAZÃO,CAPELO & SOUSA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-027 Funchal 71 737,96 7 622,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005654
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510883281

ÉPURA COR - ALEXANDRA VIEIRA 

RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar o conhecimento dos recursos humanos 

através da sua formação, criação de valor pela inovação do processo organizacional, reforço das 

boas práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 19 913,37 2 115,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005657
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510707513 PANORAMAVEDETA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-250 Santa Cruz 49 259,73 3 489,23 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005658
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-241 Funchal 120 156,31 14 185,12 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005659
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511234023

RICARDO RAMOS - AUTOMECÂNICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-116 Funchal 58 505,97 6 216,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005660
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509030360 VANGUARTOUR-TRAVEL & EVENTS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-015 Funchal 256 660,29 16 362,09 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005661
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513393048 M. RIBEIRO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-219 Funchal 204 260,15 18 888,89 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005662
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-048 Funchal 111 915,28 11 891,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005663
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-127 Funchal 330 216,20 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005664
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513010041 PAUTA DOMINANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-100 Funchal 105 182,18 11 175,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005665
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-046 Funchal 370 764,13 27 163,04 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005666
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510111610

MODILOGOS - MODA E BORDADOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-771 Funchal 93 667,10 9 952,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005668
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000111 APARTAMENTOS GORGULHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-107 Funchal 181 461,02 19 280,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005669
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008023 ANDRADE & LEANDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-440 Funchal 341 626,96 21 250,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005670
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511156936

CENTRO DE ACUPUNCTURA DO 

FUNCHAL - CAF, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto na redução de cerca de 6% na estrutura de custos operacionais do 

Centro de Acupunctura do Funchal - CAF, Unipessoal Lda., permitindo assim ter margem para 

investir em melhores condições (material médico, mobiliário clínico e inovação nos tratamentos) 

para o funcionamento da empresa, sem colocar em risco o seu projeto, e será imprescindível para 

a empresa no contexto atua

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-060 Funchal 50 268,08 4 272,79 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005671
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230664 ARLINDO & MARCELINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9020-105 Funchal 57 415,45 6 100,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005674
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 502962658 ESTIRA PROJECTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 98 288,54 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-235 Funchal 149 558,72 15 890,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005675
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230834

FARMÁCIA LOBOS MAR, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-145
Câmara de 

Lobos
151 544,47 16 101,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

549/738
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M1420-11-6076-FEDER-005676
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513953914

ESTRELA CRUCIAL - EXPLORAÇÃO DE 

BARES E SNACK BARES UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-075 Santa Cruz 43 870,94 4 661,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005677
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513208682 TEIXEIRA & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-097 Funchal 111 780,57 11 876,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005678
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510737226 TRAVEL WITH US - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-124 Funchal 69 610,00 7 396,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005679
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511284314 MOLDURADORA DO GARAJAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 34 261,09 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-184 Santa Cruz 34 261,09 3 640,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005680
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511054548

CARVALHO & PEREIRA UNIPESSOAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9125-103 Santa Cruz 168 668,48 16 640,95 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005681
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511206542

TEODORO & ORLANDO GONÇALVES, 

UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 240 068,76 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-067 Funchal 86 848,16 9 227,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005683
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511031181

SALES FARIA & ANDRADE, SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-647 Funchal 426 334,60 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005684
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514715170 FORA DE SÍTIO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-141 Ribeira Brava 81 855,14 6 212,22 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005685
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283270

CNM - CENTRO DE NEGÓCIOS DA 

MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-330 Funchal 46 417,75 3 287,93 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005688
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255365 FIDÉLIO FIGUEIRA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-163
Câmara de 

Lobos
173 561,26 12 617,45 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005690
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283210 TEXFUEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, CUSTOS COM O CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA e ÁGUA, conforme previsto nas subalíneas i), a v), respetivamente, da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 8 de julho.

10-03-2021 01-01-2019 20-03-2020 9360-000 Ponta do Sol 84 903,14 9 020,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005691
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510529364

PLANETÉPOCA - ENERGIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa melhorar a reorganização da empresa no sentido de a adaptar às 

exigências do mercado e com isso aumentar sua sustentabilidade da empresa, mantendo os 

colaboradores motivados, num ambiente social tranquilo e com isso continuar a criar riqueza para 

a economia da RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-775 Funchal 195 083,67 20 727,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005692
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511102143

GALODIVING - ACTIVIDADES 

MERGULHADORAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-000 Santa Cruz 57 342,48 4 569,47 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005693
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000693 C.CORREIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais e respetivos encargos 

com segurança social.
10-03-2021 01-04-2019 20-01-2020 9000-082 Funchal 300 916,52 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005694
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255837

FREDERICO TEIXEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9400-127 Porto Santo 39 925,08 7 635,67 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005695
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511164696

JOÃO RICARDO TEIXEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar custos da empresa no intuito da manutenção e criação dos postos de trabalho. 10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 18 278,21 1 942,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005696
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510566561

TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 72 517,82 2 201,43 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005697
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511027354 FRANCISCO XAVIER DE CASTRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

apoio à tesouraria 07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-047 Funchal 338 474,88 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005698
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508051410 MUDA D`IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL  e CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, conforme previsto nas subalíneas i), ii) e vi), respetivamente, da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 8 de julho.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9360-511 Ponta do Sol 95 838,51 10 182,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005699
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509151353

PITADA CERTA - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-140 Funchal 84 723,12 5 626,14 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005700
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511085117 RJP CLEAN SOLUTION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-067 Santa Cruz 247 721,20 26 320,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005701
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511183623

CASA DA CAPELINHA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9240-000 São Vicente 35 795,91 1 901,66 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005704
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511205961

CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-067 Santa Cruz 54 967,46 5 840,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005705
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514560738 DETALHES GALOPANTES - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 45 752 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9385-242 Funchal 45 752,25 4 861,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005706
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511226586

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-174 Funchal 336 803,45 34 000,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005707
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000103

DORISOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto direto na redução de cerca de 1% na estrutura de custos dos Hotéis 

Dorisol em 2021, ano em que se prevê receber este apoio, permitindo assim libertar meios para 

ajudar a manter o produto e inovar nos serviços, de forma a se adequar e capitalizar a forte 

procura que espera-se que o setor e o destino venham a ter a partir do 2º trimestre de 2021 com 

o ultrapassar da pandem

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9004-535 Funchal 394 232,31 31 280,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005708
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514324996 RITMOS D`ARROMBA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ritmos D'Arromba, Lda verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção 

do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-018 Funchal 35 062,52 3 725,40 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005709
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 110181816

ISIDRO ORLANDO CORREIA DOS 

SANTOS                                                                   

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, e empresa verá reforçadas as suas condições de rentabilidade 

e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do seu efectivo 

em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a 

este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-015 Santa Cruz 41 854,11 4 447,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005710
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511159080

LUVEGO - GABINETE DE ENGENHARIA E 

ARQUITECTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-020 Funchal 43 321,02 4 602,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005711
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511006829

DUPLIPÉLAGO - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Duplipélago, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-046 Funchal 134 397,35 14 279,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005712
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 289272831 HECTOR DANIEL MARQUEZ PITA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-063 Ponta do Sol 60 063,04 5 318,08 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005713
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511278810

PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-292 Funchal 46 622,87 4 953,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005714
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510794556

PLÁSTICOS NC MADEIRA - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-114 Funchal 132 360,75 14 063,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005716
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511063547 CENTRO DENTARIO COLOMBO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, o Centro Dentário Colombo, Lda verá melhoradas as suas 

condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-075 Funchal 47 946,05 5 094,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005717
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511269463 REGATERRA , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-020 Funchal 37 493,61 7 967,39 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005718
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000405 EDUARDO G. LUÍS & FILHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-069 Funchal 42 570,58 4 523,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005719
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513858644 FIGUEIRA & SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 44.956,72€ correspondente às despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas de instalações, consumo de energia 

elétrica, consumo de água e custos com a prestação dos serviços de contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-209 Ribeira Brava 44 956,72 3 184,43 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005720
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511257317

QUINTA STANFORD - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-089 Funchal 33 419,18 3 550,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005723
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514988282 SURPRESA TRANSITÓRIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-372 Santa Cruz 25 907,87 2 752,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005724
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002440 J.S.MENESES S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a JS MENEZES, S.A. verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, ficando assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-116 Funchal 285 230,41 26 350,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005725
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076851

QUINTA DA CASA BRANCA - SOCIEDADE 

DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-113 Funchal 574 676,36 37 863,63 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005726
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513396420 RDT, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a RDT, Unipessoal Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-030 Santa Cruz 17 520,59 1 861,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005727
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039387 GOUVEIA & MORAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-221 Funchal 125 856,51 8 914,83 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005729
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 108269752

RITA DE FATIMA RODRIGUES 

GONÇALVES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-111 Funchal 72 504,83 7 703,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005730
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511185391 RODRIGUES & VIEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro referente às 

despesas de funcionamento dando assim à empresa uma maior margem para poder investir, 

garantindo a expansão e crescimento da entidade e manutenção dos postos de trabalho.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9200-032 Machico 147 573,42 15 679,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005733
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa esbater as dificuldades sentidas devido à ultraperiferia.Manutenção de Postos 

de Trabalho e dos níveis de tesouraria.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-020 Funchal 297 115,57 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005734
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511057709 METALOMECANICA DA CANCELA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9125-042 Santa Cruz 176 239,68 17 387,93 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005735
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511240686

FARMÁCIA DO VALE VERDE - 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 60 267,18 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9030-303
Câmara de 

Lobos
60 267,18 6 403,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005738
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029381

ATLÂNTIDA-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS E IMOBILIÁRIOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-126 Funchal 449 250,58 35 561,22 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005739
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511231946 VIEIRA & XAVIER LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, CUSTOS COM O CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO DE ÁGUA E RESPETIVAS TAXAS e CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, conforme previsto nas subalíneas i), a vi), respetivamente, da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9350-208 Ponta do Sol 77 973,21 8 284,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005740
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041390

PENINSULA-INVESTIMENTOS 

TURISTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-098 Calheta 454 616,25 42 500,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005741
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513172211 LAND & SEA ONTHEMOVE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 47 115,66 5 006,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005742
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511053118 TABACARIA DO CANIÇO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 42 043 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-067 Santa Cruz 42 113,42 4 474,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005743
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511268122 GFCTEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a GFCTEL , Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-198 Funchal 80 814,24 8 586,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005745
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 221098470 António José Lobo Fernandes

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, CUSTOS COM O CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA e CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, conforme 

previsto nas subalíneas i) a iv) e vi), respetivamente, da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da 

Portaria n.º 374/2019, de 8 de julho.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9360-550 Ponta do Sol 22 952,60 4 267,76 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005747
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511265794

GOMES & CORTE - CONSTRUÇÕES, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL  e CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, conforme previsto nas subalíneas i), ii) e vi), respetivamente, da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 8 de julho.

10-03-2021 01-01-2019 31-03-2020 9360-511 Ponta do Sol 65 610,92 6 971,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005750
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511000715 J.A. TEIXEIRA & COMPANHIA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-067 Funchal 113 129,56 12 020,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005751
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511231598 BCN CHALLET , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2021 9000-156 Funchal 172 644,43 15 722,98 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005752
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511049145

ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-119 Funchal 142 250,05 15 114,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005753
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510057187

MJ BROKERS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-089 Funchal 52 943,55 5 625,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005754
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089210 SNACK BAR A CARBONARA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-110 Funchal 282 745,23 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005755
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511102860

SCORPIO - ACTIVIDADES NÁUTICAS, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 3 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2021 9200-031 Machico 27 496,50 2 921,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005757
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514002336 REAL IMPERATRIZ, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-156 Funchal 68 124,35 5 428,66 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005758
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-163 Funchal 66 560,39 5 657,63 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005759
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511150016

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Projeto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de funcionamento, e ao 

mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de atendimento e da 

oferta, através da formação dos seus colaboradores em métodos inovadores no ramo e na 

capacidade de interação essencialmente a nível de línguas, porque a maior parte dos clientes são 

estrangeiros.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-206 Santana 372 276,11 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005760
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514951621

A CIDADE DOS BRINQUEDOS - 

INFANTÁRIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 380 151,95 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-321 Funchal 191 295,21 20 325,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005761
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076061

BOTÂNICA 17 - FLORISTA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9060-158 Funchal 186 055,00 19 768,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005763
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509962335 CABAZ DA SIMPATIA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-005 Funchal 55 142,95 5 858,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005764
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514424648 POLLENLIFE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-090 Funchal 12 510,63 1 329,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005766
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511282990 PLAY ART LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-209 Funchal 72 364,40 7 688,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005767
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-000 Funchal 434 875,43 19 797,47 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005768
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514335874 FIGUEIRA & PEREIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O apoio vai permitir manter a estratégia de reposicionamento dos preços tornado a empresa mais 

competitiva.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9000-100 Funchal 49 951,49 5 307,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005769
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509244203

ROBREU CARPINTARIA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-419 Calheta 69 902,29 6 189,02 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005770
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511078978

I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E 

REABILITAÇÃO ORAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-027 Funchal 280 720,14 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005771
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039611

AGOSTINHO GONÇALVES ROCHA, 

UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 17-01-2020 9050-089 Funchal 175 040,84 18 598,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005772
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277920 EGÍDIO PITA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9360-518 Ponta do Sol 56 220,26 5 973,40 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005773
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510799310

INCENTIVAROMAS - COMÉRCIO DE 

VINHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-285 Funchal 106 717,82 11 338,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005774
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514801069 OCTÁVIO DIONÍSIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 45 867,97; Subsídio a atribuir de € 5 733,50; Critério A: ?IR= 0,034 que corresponde 

a 80 pontos e ?IF= 1,35 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x80+0,45x100=89; Critério 

B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x89+0,40x40+0,30x76 = 65,5 PONTOS.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9300-150
Câmara de 

Lobos
45 867,97 4 873,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005775
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514641061 EXTRAFOUR - ALUMINIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentação das despesas do ano 2019 referentes ao funcionamento da empresa, com o 

objectivo de apoiar a tesouraria
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9325-037

Câmara de 

Lobos
145 418,70 15 450,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005776
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-082 Funchal 88 846,51 9 439,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005777
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 193088860 MIGUEL ANGELO SILVA PESTANA                                                                         

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, e empresa verá reforçadas as suas condições de rentabilidade 

e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do seu efectivo 

em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a 

este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-612 Funchal 9 844,37 1 045,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005779
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096941 PADARIA E DOÇARIA PÃOVIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9020-122 Funchal 121 218,70 12 879,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005780
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277873 L'INSTANT ZEN LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-000 Funchal 42 103,76 4 473,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005781
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511138288

TURISPARGO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de trabalho e reforço da competitividade 07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9370-272 Calheta 286 224,33 21 636,37 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005782
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513276726 MEDIDACORRIDA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-061 Funchal 24 149,54 2 565,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005783
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511045379

CPM-CENTRO DE PATOLOGIA DA 

MAMA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a sua competitividade e manutenção dos postos de trabalho 19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-021 Funchal 22 252,71 2 364,35 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005784
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 232819386 ADELINO JOSE JARDIM DA SILVA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 65,5 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 77 020,69; Subsídio a atribuir de € 9 627,59; Critério A: ?IR= 0,104 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 9,39 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76 = 68,8 

PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9325-100
Câmara de 

Lobos
77 020,69 8 183,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005785
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509326145

SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-020 Funchal 393 796,46 26 870,97 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005786
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509938159 VIOLETS TO BLOOM - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-015 Santa Cruz 81 667,75 8 677,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005787
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511189303 GOUVEIA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Gouveia & Filhos, Lda verá melhoradas as suas condições de 

operação, rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-021 Funchal 28 330,47 3 010,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005788
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511157991

VIRUMA - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 

IMOBILIÁRIA DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-156 Funchal 29 398,18 3 123,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005789
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029993

SOCIEDADE DE 

ECOCARDIOTOCOGRAFIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos Postos de trabalho com reforço de sustentabilidade economica e financeira 10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-061 Funchal 33 069,15 3 513,59 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005790
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a DOCE CONVITE – PASTELARIA UNIPESSOAL , Lda verá 

melhoradas as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas 

as condições de manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora 

de todas as condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-015 Funchal 359 315,94 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005791
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511099290

MCI - MAURÍLIO CAIRES INFORMÁTICA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-221 Funchal 62 791,53 6 671,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005792
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 224424459 EVA ZULAY FERREIRA NUNES                                                                            

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O subsídio à exploração que se estima obter é de 1610,80 Euros que resulta da aplicação de 

12,5% sobre as despesas elegíveis apresentadas no Mapa de Investimento.
10-03-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-555 Funchal 12 886,41 1 369,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005793
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511128231 GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-107 Funchal 59 515,75 4 742,66 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005794
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511186525

NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-500 Ponta do Sol 280 913,32 27 004,47 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005795
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511036388

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-414 Funchal 594 319,60 26 228,57 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005797
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076070

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-127 Funchal 283 910,28 25 500,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005798
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511065531 MANÉ & OLIVAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-148 Machico 51 094,24 4 343,01 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005799
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511213590 CONTABILIDADE XAVIER AVEIRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Contabilidade Xavier Aveiro, Lda, é uma sociedade por quotas, atualmente com cinco 

trabalhadores e que se dedica à atividade de contabilidade e de serviços acessórios. Com custos 

de financiamento no valor de 52.798 euros, espera vir a ser apoiada no montante de 6.599 euros.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-102 Machico 52 798,13 5 609,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005800
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511165498

UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o presente incentivo, uma vez direccionados para os custos operacionais da empresa, 

garantem, de certa forma a continuidade sustentável, da actividade da empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-169 Santa Cruz 118 933,65 10 641,43 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005801
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513981799 PARTÍCULA JUBILANTE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a alavancagem permitida por este projeto, a sociedade pretende consolidar a sua margem 

financeira, a fim de preparar o período pós-pandemia, e assegurar senão aumentar, com as 

devidas formações dos seus quadros e investimento em materiais e ferramentas modernas, a sua 

produtividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-033 Santa Cruz 123 864,54 13 160,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005803
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513547878

RADICAL TROPICAL - RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-062 Funchal 215 221,00 16 849,54 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005804
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513604570

DREAM POSTURE - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ORTOPÉDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 60,6 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 32 998,50; Subsídio a atribuir de € 4 124,81; Critério A: ?IR= 0,026 que corresponde 

a 50 pontos e ?IF= 0,48 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x50+0,45x100=72,5; 

Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x72.5+0,40x40+0,30x76 = 60,6 

PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-011 Funchal 32 998,50 3 506,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005805
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510583253 ANDRÉ CUNHA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 31-10-2020 9000-174 Santa Cruz 49 047,33 5 211,28 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005806
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511273614 CONCEIÇÃO & JOÃO LADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um conjunto de despesas de funcionamento, nomeadamente, CUSTOS SALARIAIS; 

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL, CUSTOS COM O CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO DE ÁGUA E RESPETIVAS TAXAS e CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, conforme previsto nas subalíneas i), a vi), respetivamente, da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 374/2019, de 

07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9370-612 Calheta 29 640,71 3 149,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005807
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508905257

GERAÇÃO DE HERÓIS - CONSTRUÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-087 Funchal 411 022,37 34 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005808
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511284896 PILAR EMPRESARIAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-019 Funchal 33 058,91 4 917,51 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005809
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514315270

DOMUS LINK, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com vista a obter um apoio face às despesas elegíveis 

incorridas no exercício de 2019.
10-03-2021 01-01-2019 01-01-2020 9060-196 Funchal 38 101,72 4 048,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005810
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511077947 JRS - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-164
Câmara de 

Lobos
260 387,22 22 019,02 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005811
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515120030 LEGADOCATITA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e consolidado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as premissas de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-114 Funchal 28 541,60 3 032,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005813
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511273053

ARQG3 - ARQUITECTURA E DESIGN, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-044 Funchal 18 831,36 2 000,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005814
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511183356

CONTIPIZO - CONTABILIDADE E 

CONSULTORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentação das despesas do ano 2019 refereres ao funcionamnto da empresa com o objectivo 

de apoiar a tesouraria
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 37 667,18 4 002,14 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005815
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511188234 PEREIRA & SOUSA FREITAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
10-03-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-550 Funchal 146 175,03 13 977,99 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005816
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511123051

DORILIMPA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 

DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este apoio terá um impacto na redução de cerca de 2,8% na estrutura de custos da Dorilimpa, 

contribuindo para absorver e suportar dificuldades conjunturais derivadas do impacto negativo 

da covid-19, sem colocar em risco o seu projeto, mantendo assim todos os seus atuais 30 postos 

de trabalho.

19-05-2021 01-01-2019 03-01-2020 9000-127 Santa Cruz 333 573,38 24 620,69 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005817
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511031050 AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O contributo do projeto irá melhorar significativamente o Beneficiário para a competitividade 

Regional quer a nível de novas tecnologias, Formação dos recursos Humanos, sustentabilidade de 

Gestão e Manutenção de infraestruturas produtivas a nível de Marqueting, entre outros.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-000 Porto Santo 62 956,65 12 040,46 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005818
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012071 NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo proporcionará à Empresa uma maior prespetiva de negócio, procurando novos 

caminhos de oportunidade, uma melhor qualidade na Empresa, quer a nivel de Gestão de 

Recursos Humanos, Financeiros, e outros.

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-024 Funchal 311 212,53 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005819
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511267568 SERAD LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-178 Funchal 67 227,57 7 142,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005820
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510373976

GERAÇÃO SÓLIDA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Geração Sólida, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-014 Santa Cruz 23 579,96 2 505,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005821
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513728392

CARLA ANDREIA JESUS & HUMBERTO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 01-02-2020 9125-060 Santa Cruz 118 939,58 11 233,18 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005824
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511104960

IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Ideias & Criações, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-260 Funchal 79 832,95 7 068,54 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005825
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073097

PAULO & PESTANA - RESTAURAÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-136 Funchal 43 828,98 4 656,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005826
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514113235 RENT2U, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-075 Calheta 197 456,97 20 979,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005827
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511134681

CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, a presente candidatura consiste no acesso aos meios disponibilizados pela EU e pelo 

Governo Regional de modo a atenuar os sobrecustos que fortemente condicionam o tecido 

empresarial regional pela sua localização ultraperiférica e a fomentar o nível de emprego.

07-04-2021 01-01-2019 06-03-2020 9000-721 Funchal 150 628,65 16 004,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005828
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513859365 CAVADAS BUZZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento com vista a obter um apoio face às despesas elegíveis 

incorridas no exercício de 2019.
19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9325-323 Funchal 38 643,70 4 105,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005829
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511065051 RADIO CLUBE (MADEIRA) LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa a manutenção de dois postos de trabalho.O incentivo a conceder 

assegura a sustentabilidade da atividade da empresa num ambiente muito desfavorável, 

permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente 

atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se 

propõe fornecer aos seus clientes.

10-03-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-090 Funchal 34 625,56 3 678,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005830
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002009

GONÇALO INACIO MORNA FERREIRA & 

CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esbater as dificuldades permanentes e estruturais da Empresa, ajudando na manutenção dos 

postos de trabalho.
10-03-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-021 Funchal 417 512,45 29 750,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005831
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511220570

TEXVEL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 15-02-2020 9020-151 Funchal 13 493,18 1 433,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005832
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511286775

LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

10-03-2021 01-01-2019 20-01-2021 9060-131 Funchal 86 129,01 9 151,21 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005833
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514545909 TROPICALSHOP, UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9004-541 Funchal 37 503,19 3 984,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005834
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508957427

ACTIORAM - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

MÉDICO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira muito desfavorável, permitindo que se mantenha empregabilidade de 

pessoal qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos 

serviços de qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

10-03-2021 01-01-2019 31-05-2020 9000-084 Funchal 104 792,17 8 907,34 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

561/738
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M1420-11-6076-FEDER-005835
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514016990 SECRET MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-226 Funchal 21 172,88 2 249,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005836
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514137878 IDEIAS FLAMEJANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-246 Funchal 70 963,42 7 539,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005837
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513448543 OPTIMIZING SMILE - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-042 Funchal 36 043,38 3 829,61 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005838
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514544236 FACHADA SELECTA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-289 Funchal 89 755,22 5 960,31 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005839
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513537449 MAJESTIC RITUALS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-119 Funchal 204 203,09 21 696,58 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005841
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509737390 RIT-ZONE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-060 Funchal 282 353,66 25 173,07 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005842
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511062060 ENOTEL - MANAGEMENT, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9004-576 Funchal 460 844,19 36 969,18 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005848
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509445659 NOVA FASE - INVESTIMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Nova Fase, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-156 Funchal 79 832,95 8 482,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005849
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514361409

JUDITA'S LAUNDRETTE, UNIPESSOAL 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-098 Funchal 55 503,44 3 931,50 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005850
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513369520 ALENCASTRE & RODRIGUES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Realizar o turnaround comercial, travando  e invertendo a quebra nas vendas ocorrida em 

2020.Aumentar a capacidade de venda e regressar a niveís positivos de resultados 

operacionais.Potenciação dum novo sistema de venda composto por canal presencial (segmentos 

horeca e conveniência) e canal digital (loja online).Inverter a recente trajectória de resultados 

negativos.                   

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-325 Funchal 19 675,66 4 181,08 FEDER 21,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005851
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 911010726 MANUEL FIGUEIRA, HERDEIROS

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Manuel Figueira, Herds verá melhoradas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-000 Funchal 71 294,38 7 575,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005852
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509375499

AN ISLAND APART, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-224 Funchal 236 316,46 9 916,67 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005853
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511061200

REVFLOOR - MATERIAIS DE 

REVESTIMENTO E DECORAÇÃO DE 

INTERIORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 5 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 29-01-2020 9020-329 Funchal 26 726,38 2 839,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005854
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511156111

MACOBRAVA - MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9350-208 Ribeira Brava 85 381,02 9 071,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005855
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511132026

JOSÉ ALBERTO FÉLIX CÂMARA - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E 

SIMILARES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, custos com eletricidade e água.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2020 9060-249 Funchal 47 782,22 4 061,49 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005859
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511281285

WESTVISTA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto demonstra o impacto do apoio na estrutura dos custos da empresa, nomeadamente 

despesas de salários, encargos sobre os mesmos, rendas, custos com eletricidade e água.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2020 9000-042 Funchal 88 226,19 9 374,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005861
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510531806 CARLOS NÓBREGA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-129 Santa Cruz 74 100,00 7 873,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005863
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513608842 COSTA E COSTA E FILHOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-018 Santa Cruz 15 253,73 1 620,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005865
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277210

CONSTRUPAV - COMÉRCIO E 

ENGENHARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9325-321
Câmara de 

Lobos
47 684,62 5 066,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005866
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511157657

M.C.F. - GABINETE DE CONTABILIDADE, 

GESTÃO E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo 

crescimento da atividade de forma sustentada, muito embora os sócios desta empresa preveem 

uma diminuição da atividade empresarial , provocada pela pandemia que estamos a viver, 

originando efeitos negativos na sua performance. Num passado recente, atravessando o nosso 

país por uma crise económica e finan

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-181 Santa Cruz 21 085,82 2 240,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005867
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218192 PAULO BERENGUER - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-075 Machico 149 598,27 12 226,78 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005868
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511113420

GROUNDWAY - SERVIÇOS DE 

HANDLING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 10 087,32 1 071,78 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

563/738
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M1420-11-6076-FEDER-005869
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218338

FISCOSOL - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforçar a competitividade da empresa e manter os postos de trabalho 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-500 Ponta do Sol 35 247,78 3 745,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005870
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514010487 LUÍSA FREITAS & MIRANDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-185 Funchal 26 719,47 2 838,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005871
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515247278 MANUELA & MARA MANÉ, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-148 Machico 48 240,43 5 125,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005872
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096704

PONTASOLENSE - COMÉRCIO DE 

SERRALHARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Reforço da competitividade da empresa e manutenção dos postos de trabalho 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-535 Ponta do Sol 80 517,39 8 554,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005873
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511017952

AUTO-GATO - SOCIEDADE DE 

COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-016 Funchal 69 296,68 12 271,29 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005875
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510324690 BRAVADINÂMICA UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-024 Funchal 58 473,16 6 212,78 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005876
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509628494

TRAÇO ELEMENTAR - DECORAÇÃO DE 

INTERIORES UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Sublimetarefa, Lda verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-019 Funchal 21 045,81 2 236,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005878
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513810919 SOPOSTAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-088 Funchal 73 200,57 7 777,56 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005879
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513728619 DOGS PALACE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Visa esbater despesas de renda, agua, luz, salários e segurança social, despesas estas essências 

para a atividade da empresa. Reforçando a formação do seu pessoal em ações de formação para o 

exercício da profissão e investimento tecnológico em aquisição de um programa de faturação. 

19-05-2021 01-01-2019 05-12-2020 9000-087 Funchal 39 768,66 4 225,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005881
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510793800 PEROLA DOS VINHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa. Assegurar a estabilidade do seu quadro de pessoal, 

assegurar um nível de serviço superior para o seu cliente.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-074 Funchal 141 468,20 15 031,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005882
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511015097 FERNANDO J.RAMOS & CA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira dificil com forte pressão sobre as margens comerciais das empresas, 

permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado e em permanente 

actualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa se 

propõe fornecer aos seus clientes.

07-04-2021 01-01-2019 31-05-2020 9050-026 Santa Cruz 308 608,46 31 228,24 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

564/738
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M1420-11-6076-FEDER-005884
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514858753 PERÍCIA SENSATA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-016 Funchal 208 325,76 24 348,08 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005888
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 502594756 SOLAR DO SOL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa numa conjuntura 

económico-financeira que se prevê recessiva, permitindo que se mantenha a empregabilidade de 

pessoal qualificado que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que a empresa 

se propõe a fornecer aos seus clientes.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-084 Funchal 59 892,98 6 363,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005889
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511166516

INTURMED - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto visa suportar as despesas normais e correntes de funcionamento da empresa, 

por forma de atenuar as dificuldades às quais se encontra sujeita, dificuldades essas agravadas 

pela pandemia COVID19.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-026 Funchal 107 360,77 9 125,67 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005890
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510849881 ÓBVIOINDICE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Corrigir as desigualdades estruturais com acréscimos consideráveis ao nível dos custos de 

funcionamento da empresa originadas pelo afastamento e pela insularidade
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-086 Santa Cruz 33 598,37 3 569,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005891
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511031157

IMADEX, IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-022 Funchal 70 583,61 7 499,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005892
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510103405 DR. INFORMÁTICO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar a situação económico-

financeira, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos de 

trabalhos já criados.Este incentivo visa essencialmente custear parte dos custos fixos, tendo em 

conta o abrandamento económico verificado.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9004-568 Funchal 130 290,97 13 843,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005893
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272944

RHEA - DIVE - ACTIVIDADES MARÍTIMO 

TURÍSTICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção dos postos de trabalho. 07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9400-001 Porto Santo 19 684,45 3 764,65 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005894
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012551

LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA 

E TURISMO S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos estruturais como custos salariais. 07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-031 Santa Cruz 418 344,90 38 192,57 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005895
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511140479 BISTUROCIR - ACTOS MÉDICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto vem esbater as dificuldades sentidas por esta Pandemia COVID 19, onde se verificou 

no ano de 2020 resultados negativos e assim ajudar a esbater estas dificuldades e contribuir para 

manter os postos de trabalho e a continuidade da empresa.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2021 9050-017 Funchal 27 027,16 2 871,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005896
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513675892 IVAN & CASTRO - CONTABILIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto que agora se apresenta tem o intuíto de auxiliar as despesas normais e correntes de 

funcionamento da empresa, atenuando assim as dificuldades inerentes às regiões ultraperiféricas, 

dificuldades essas agravadas pela pandemia do COVID19.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-089 Funchal 20 228,04 2 149,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005897
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254067

TABACARIA BETÂNIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-019 Funchal 16 222,72 1 723,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

565/738
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M1420-11-6076-FEDER-005898
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511076193 BLATAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-069 Funchal 780 809,70 42 500,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005899
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073801

SANTOQUEIJO - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo 

crescimento da atividade de forma sustentada, os sócios desta empresa não preveem alterações 

que provoquem impactos negativos na sua performance. Num passado recente, atravessando o 

nosso país por uma crise económica e financeira, esta sociedade manteve o seu quadro de 

pessoal, aumentou a sua atividade e

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-105 Santa Cruz 291 830,35 28 097,23 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005900
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509748813

VR TOP NAILS - CENTRO DE 

ESTÉTICA,UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento2020 19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-720 Funchal 40 362,67 4 288,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005901
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510983863 LOURENÇO BASÍLIO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-038 Funchal 121 741,16 12 935,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005902
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511173911 ROBERTO & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-000
Câmara de 

Lobos
33 354,90 3 543,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005903
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004303

POSTO EMISSOR DE RADIODIFUSÃO DO 

FUNCHAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoiar as empresas em regiões ultraperiféricas para que mantenham a sua actividade e bem 

assim os postos de trabalho contribuindo positivamente para a economia regional.
07-04-2021 01-01-2019 30-01-2020 9000-027 Funchal 125 681,90 13 353,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005904
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511177410

GESCORAM - SOCIEDADE DE GESTÃO E 

CONTABILIDADE DA MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa na conjuntura 

económico-financeira atual, permitindo que se mantenha empregabilidade de pessoal qualificado 

e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de qualidade que 

a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2021 9000-084 Funchal 86 730,47 9 215,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005905
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514129905

IGOR RODRIGUES DE FREITAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Submete-se o corrente projeto de modo a auxiliar nas despesas normais e correntes de 

funcionamento da empresa, atenuando assim as dificuldades às quais se encontra sujeita, 

dificuldades essas amplificadas pela atual situação de pandemia do vírus COVID19.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-019 Funchal 23 467,43 2 493,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005906
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510318266

PINHEIRO GONÇALVES & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
07-04-2021 01-01-2019 29-02-2020 9000-223 Funchal 17 080,94 1 814,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005908
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029330 IRMÃOS REIS & GONÇALVES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 60,6 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 86 866,94; Subsídio a atribuir de € 10 858,37; Critério A: ?IR= 0,392 que 

corresponde a 100 pontos e ?IF= 5,87 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 

0,55x100+0,45x100=100; Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: 

MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76 = 68,8 PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9300-127
Câmara de 

Lobos
86 866,94 7 691,34 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005909
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511243812

PARAÍSO DOURADO - EXPLORAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-110 Porto Santo 150 587,77 21 250,00 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

566/738
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M1420-11-6076-FEDER-005910
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514958952

RUI CÉSAR OLIVEIRA DE ALMEIDA - 

SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-100 Funchal 154 685,28 10 956,87 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005911
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513977511 INDEXSENSATIONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das empresas da 

Região Autónoma da Madeira
19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-287 Funchal 11 468,46 1 218,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005912
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511089350

EUROPA - EXPLORAÇÃO DE CENTROS 

COMERCIAIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-053 Funchal 79 029,19 9 329,84 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005913
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285450 CGLOWCOSMETICS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-067 Funchal 35 189,26 1 869,43 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005914
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511181272 FRUTAS DOURADAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-074 Funchal 723 484,67 26 444,44 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005918
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511170033

MADEIRA GOLDEN AGE RESIDENCE - 

EXPLORAÇÃO TURÍSTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-105 Funchal 452 853,18 34 184,78 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005920
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509068804

MADEIRAMODERNA - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 455 640,76 21 709,46 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005922
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514839015 BASTANTE VELOZ - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-246 Funchal 29 073,22 3 089,03 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005923
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511002750 TAVARES,COSTA & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 30-04-2020 9000-069 Funchal 288 220,23 26 250,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005924
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508326800 CORES SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a obtenção deste incentivo, é meu propósito reforçar a situação económico-financeira das 

Cores Salteadas Lda, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos postos 

de trabalhos já criados.Este incentivo visa suportar parte dos custos fixos, fazendo com que estes 

não aumentem, tendo em atenção o abrandamento económico que se verifica a nível global. 

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-119 Funchal 32 303,17 5 148,32 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005925
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511207530 FIRMINA & RODRIGUES LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Firmina & Rodrigues, Lda verá reforçadas as suas condições 

de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção 

do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e 

requisitos de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-273 Funchal 56 682,07 4 817,98 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

567/738
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M1420-11-6076-FEDER-005926
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515144410 FREITAS & TORRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O beneficiário tem uma vasta gama de clientes e pretende continuar a laborar e apostar em 

novos postos de trabalho.
29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-329 Funchal 158 128,17 11 200,75 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005928
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511101503 ANDRADE & VIVEIROS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-783 Funchal 123 952,17 13 169,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005929
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511217480

SOCIEDADE AGRÍCOLA FAJÃ DOS 

PADRES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm lançado instrumentos financeiros para as empresas, apesar de forma 

lenta, tendo em conta as necessidades, de forma a apoiar todos os setores. Assim esta empresa 

do setor do Turismo rural, irá utilizar este apoio de tesouraria para continuar a cumprir as suas 

responsabilidades.

19-05-2021 01-01-2019 01-06-2020 9050-288 Funchal 167 374,38 17 783,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005930
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514555610 ILHAS & GOTAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este apoio a empresa prevê crescer no mercado regional, mantendo o volume de emprego. 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-267 Funchal 30 310,30 3 220,47 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005931
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511026595

MADHOTEL - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9004-566 Funchal 505 022,08 33 457,45 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005932
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa Alfredo & Franco Lda, sofreu um grande impacto em 2020 em termos de Volume de 

negócios derivado da pandemia.Esta ajuda de subsidio será uma forma de tentar atenuar o 

impacto negativo, na sua estrutura de custos, ( custos de salários energia elétrica e de Agua), e 

consequente diminuição de resultados.

07-04-2021 01-01-2019 04-02-2021 9200-094 Machico 214 641,20 20 122,61 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005933
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280718 MAIS IMPACTO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-357 Funchal 17 865,73 1 898,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005935
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508321930

REFÚGIO DOS SONHOS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa melhorar a reorganização da empresa no sentido de a adaptar às 

exigências do mercado e com isso aumentar sua sustentabilidade da empresa, mantendo os 

colaboradores motivados, num ambiente social tranquilo e com isso continuar a criar riqueza para 

a economia da RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-065 Santa Cruz 292 023,15 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005936
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511110073

JOSÉ PROENÇA - EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-131 Funchal 132 290,17 16 611,44 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005937
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511205490 MAVIPP, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este incentivo servirá para compensar na medida do possível os custos de aprovisionamento, de 

forma a alavancar as margens comerciais.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9200-120 Machico 101 299,84 10 763,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005939
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511185103

MARIA CARLA MONTEZ DUARTE 

GOMES , LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-141 Funchal 26 827,15 2 850,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

568/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-005940
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513205411 INTUIÇÃOROSA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 21.226,63€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica, água e 

contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-753 Funchal 21 226,63 2 255,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005941
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511274130 SME - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 07-04-2021 01-01-2019 21-02-2020 9000-221 Funchal 32 992,78 2 336,99 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005942
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511154607 SEVERINO & JARDIM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9370-137 Calheta 288 852,74 30 690,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005943
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511185138 PAULO SOUSA DIAS, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-019 Funchal 41 994,20 4 461,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005944
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001070 AFONSO,CAMACHO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Fundamental para garantir o crescimento sustentável da empresa, o projeto proporciona 

oportunidades para uma aposta consistente na inovação, em meios tecnológicos mais atuais e 

melhor adaptados à atividade da empresa. Além disso, criará condições para a empresa manter e 

enriquecer a sua política de aposta na qualificação e diversidade de competências dos seus 

profissionais.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-014 Funchal 132 940,75 11 054,31 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005945
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514028920 VONTADE D'ARRASAR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9125-097 Santa Cruz 35 453,71 3 766,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005946
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511074387

ENDODENTE-CLÍNICA DENTÁRIA E 

COMÉRCIO DE IMÓVEIS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-019 Funchal 33 046,26 3 511,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005948
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513490930 LETRAS ALEATÓRIAS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9125-036 Santa Cruz 43 602,48 2 316,39 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005951
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511038003

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9004-526 Funchal 142 145,74 11 746,77 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005952
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-156 Funchal 425 814,72 22 610,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005953
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511045085 ESTAÇÃO SERVIÇO PILAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-174 Funchal 59 486,74 6 320,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005954
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511207409

FRANCISCO ORLANDO & CIDÁLIA - 

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE CÂMARA DE 

LOBOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-046
Câmara de 

Lobos
264 349,85 28 087,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005955
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511117493

CONTROLMÉDIA - MARKETING, 

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da actividade da empresa na conjuntura 

económico-financeira atual, permitindo que se mantenha a empregabilidade de pessoal 

qualificado e em permanente actualização que contribui para uma manutenção dos serviços de 

qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.Apesar de não estar a ser 

apresentada a candidatura a criação de novos p

07-04-2021 01-01-2019 31-07-2020 9000-090 Funchal 38 304,93 2 034,95 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005956
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-015 Calheta 176 583,62 17 511,21 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005957
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509571158

INOXLOBOS CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9135-401 Santa Cruz 150 304,44 15 969,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005958
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510868258 VENTOS DO BOQUEIRÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-080 Santana 34 306,35 3 645,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005959
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514871326 NÓBREGA & MEDINA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-024 Santa Cruz 155 666,07 10 525,15 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005960
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-129 Funchal 145 846,12 12 396,93 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005961
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511253427

FÁBRICA DE MÓVEIS EDUARDO 

FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 28-02-2020 9350-146 Ribeira Brava 84 188,69 8 945,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005962
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514976365 SPLENDIDEPISODE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-019 Funchal 10 654,61 1 132,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005963
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509938248

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-116 Funchal 102 267,22 10 865,89 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005966
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511228422 RESTAURANTES DA VILA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-048
Câmara de 

Lobos
123 099,88 13 079,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

570/738
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M1420-11-6076-FEDER-005967
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511059280 BARQUIPAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 15-01-2021 9370-139 Calheta 229 775,48 24 413,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005972
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509733271

CAIXA DAS LEMBRANÇAS, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9060-315 Funchal 17 262,52 1 834,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005976
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096542

AUTO PITA & IRMÃO-OFICINA DE 

REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 19-02-2020 9325-018
Câmara de 

Lobos
89 665,08 9 526,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005977
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510632696

CASA DA VEREDA - TURISMO RURAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-255 Calheta 20 689,50 2 198,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005978
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041527

ARAUJO,VILAS-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A candidatura é consubstanciada por despesas suportadas no decorrer do desenvolvimento da 

sua atividade.
07-04-2021 01-01-2019 04-02-2020 9050-017 Funchal 89 066,08 15 772,12 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005979
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508018730

RIGOR GEOMÉTRICO - ARQUITECTURA 

E PLANEAMENTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

18-10-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-267 Calheta 50 506,32 7 512,82 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005980
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511252935

EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - 

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa inerente à 

condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos humanos para prestar 

um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende alcançar padrões de alta 

rentabilidade e qualidade.

07-04-2021 01-01-2019 29-06-2020 9000-187 Funchal 200 853,29 22 864,99 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005982
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Ajudar na manutenção dos postos de trabalho 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-154 Funchal 243 977,76 25 922,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005983
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511104006

MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

apoiar a tesouraria da empresa 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-000
Câmara de 

Lobos
92 059,49 9 781,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005984
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511042639 FREITAS RODRIGUES & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

reduzir os custos da insularidade 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-487 Funchal 47 438,60 5 040,36 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005985
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511064969

BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-036 Santa Cruz 98 580,42 10 474,17 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-005986
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514092130 HUMBERTO & JESUS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 14-01-2020 9125-018 Santa Cruz 52 110,82 5 536,77 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005987
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-406 Funchal 210 470,45 22 362,49 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005988
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511165110 JOSÉ MANUEL NUNES PEREIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-110 Funchal 133 859,00 11 852,10 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005989
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218664

FILHOS DO MAR - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 60,6 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 34 475,77; Subsídio a atribuir de € 4 309,47; Critério A: ?IR= 0,169 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 0,41 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 40; Critério C = 64. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x64 = 65,2 

PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-130
Câmara de 

Lobos
28 538,00 3 032,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005990
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511206011

QUINTA GIRÃO - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, associada aos custos adicionais suportados e 

inerentes à condição de empresa sedeada numa Região Ultraperiférica, tem tido reflexos 

desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os limiares de 

viabilidade económica da empresa, com implicações positivas sobre a manutenção do emprego.

07-04-2021 15-01-2019 04-02-2020 9300-081
Câmara de 

Lobos
447 748,48 28 758,33 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005991
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511195559 FERNANDO ABREU MENDES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9225-000

Câmara de 

Lobos
203 071,72 20 377,69 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005994
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511097751

OS AMIGOS DA MÚSICA - CONJUNTO 

MUSICAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-045 Machico 52 556,53 5 584,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005995
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513425438 POSSÍVEL APRECIAR - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-130 Funchal 22 726,13 2 414,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005997
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011768 ACADEMIA DE LINGUAS DA MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-447 Funchal 577 833,13 29 750,00 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005998
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511220260 GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,8 pontos conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 54 379,42; Subsídio a atribuir de € 6 797,43; Critério A: ?IR= 0,143 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 2,17 que corresponde a 100 pontos. Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76 = 68,8 

PONTOS.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-152
Câmara de 

Lobos
54 379,42 5 777,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-005999
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513951083 NO WORDS PRODUCTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-754 Funchal 30 828,10 3 275,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006000
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509842461 CALHEIROS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O auxílio financeiro proporcionado por este projeto, compensará as despesas correntes da 

empresa e esbaterá os custos adicionais e as dificuldades estruturais resultantes da localização no 

Porto Santo. Permitirá à empresa o aumento do seu volume de negócios, fator essencial ao 

aumento da competitividade regional.

07-04-2021 01-01-2019 04-02-2020 9400-174 Porto Santo 65 733,11 12 571,46 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006001
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509453112

DECISÕES VIBRANTES - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-219 Funchal 9 827,10 1 044,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006002
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-136 Funchal 31 052,26 3 299,30 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006003
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511104774

REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-000 Funchal 176 199,64 19 033,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006006
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510261272

BREGS - COMÉRCIO INDUSTRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para 

esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das 

empresas da região

A empresa com este projeto pretende compensar os custos adicionais da empresa 

inerente à condição de Região Ultraperiférica, apostando na qualificação dos recursos 

humanos para prestar um serviço cada vez melhor. A empresa deste modo, pretende 

alcançar padrões de alta rentabilidade e qualidade.

07-04-2021 01-01-2019 21-01-2020 9135-379 Santa Cruz 31011,43 4393,29 FEDER 0,14

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos 

ligados à dimensão do 

mercado

M1420-11-6076-FEDER-006008
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513702644 SOLOBIO, PRODUTOS BIOLÓGICOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-768 Funchal 59 385,65 6 309,73 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006010
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511254709

CASTROLAR - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

REPARAÇÕES AO LAR, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existente na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-052 Santa Cruz 135 037,87 13 244,11 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006011
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-450 Funchal 45 995,03 5 972,97 FEDER 13,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006012
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511059248 SERRAÇÃO ANTÓNIO & SILVA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

melhorar a tesouraria da empresa 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-209 São Vicente 135 833,68 14 432,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006016
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511086091 INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-284 Funchal 30 000,96 3 187,60 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006017
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509375634 ROYAL LIDO RESORT, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atividade empresarial esta condicionada devido as restrições impostas desde Março de 2020 

devido ao controlo da propagação da doença Covid-19. Esta situação ocasiona vendas baixas e 

dificulta  o cumprimento das obrigações de tesouraria. 

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-039 Santa Cruz 358 156,46 31 481,48 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

573/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-11-6076-FEDER-006018
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510209556 MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-071 Funchal 93 258,00 9 908,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006019
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511061676

TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-054 Santa Cruz 97 610,00 10 371,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006020
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513323490 FIGURA EFECTIVA - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-021 Funchal 100 982,00 10 729,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006021
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510600271

TECOFI - GABINETE TÉCNICO DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-021 Funchal 71 216,00 7 566,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006022
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511256213

TREMA - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento da empresa, nomeadamente aos custos salariais e respetivos 

encargos de segurança social, aos custos com energia elétrica, aos custos com consumo de água e 

respetivas taxas e aos custos com serviços de contabilidade.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-018 Funchal 125 920,85 13 379,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006023
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510689817

ELEGANTE & CATITA - COMÉRCIO DE 

ARTESANATO UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. No que se refere aos 

recursos humanos, este projeto permitirá manter a aposta na formação contínua dos 

colaboradores, visando o aumento da produtividade, que por sua vez refletirá no aumento de 

desempenho da organização

07-04-2021 01-01-2019 13-03-2020 9125-089 Funchal 95 350,95 10 131,04 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006024
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514192208 MAISNUTRIÇÃO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-100 Funchal 40 188,39 4 270,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006026
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513019014 CUBOS LUMINOSOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-329 Funchal 56 216,00 5 972,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006027
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513659072 JUNGLE RECIPE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 147 085,00 5 209,26 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006028
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510198538

SABORES DO CURRAL - RESTAURANTE E 

BAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9030-329
Câmara de 

Lobos
75 553,35 6 689,62 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006029
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515267805 ALLISON RODRIGUES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 59 505,11 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários, segurança social, rendas, consumo de energia elétrica e 

contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-216 Funchal 59 505,11 4 741,81 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006030
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509421466 MATÉRIA PURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 32 813 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 2019 

para gastos com salários, segurança social, consumo de energia elétrica e contabilidade.
07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-044 Funchal 32 813,00 3 486,39 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006031
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 104373059 DORA MARIA LEÇA DE NOBREGA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Num mercado cada vez mais competitivo procuramos sempre acrescentar algo mais para que os 

clientes possam ver as suas necessidades suprimidas, clientes que cada vez estão mais exigentes, 

exigindo sempre um serviço de extrema qualidade.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-213 Ribeira Brava 37 133,76 3 945,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006032
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513237674 SUSHI À SUA PORTA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-390 Funchal 62 222,84 6 611,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006033
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511087438 MOISÉS & MANUEL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá reforçadas as suas condições de rentabilidade 

e de equilíbrio financeiro, vendo assim melhoradas as condições de manutenção do seu efectivo 

em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos de acesso a 

este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9050-438 Funchal 27 970,99 2 971,91 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006034
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510801544

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, 

UNIPESSOAL LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 19-05-2021 01-01-2019 15-01-2021 9060-054 Funchal 350 255,03 23 181,82 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006037
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513913432

CORETO DO TALENTO - 

ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Mérito Total do Projeto é de 68,8 conforme o resumo e elementos seguintes: Despesas 

elegíveis de € 54 850,11; Subsídio a atribuir de € 6 856,26; Critério A: ?IR= 0,178 que corresponde 

a 100 pontos e ?IF= 0,70 que corresponde a 100 pontos.Critério A = 0,55x100+0,45x100=100; 

Critério B = 40; Critério C = 76. Mérito Total do Projeto: MP=0,30x100+0,40x40+0,30x76= 68,8 

pontos

29-07-2021 01-01-2019 20-01-2020 9060-051 Funchal 54 850,11 5 827,82 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006038
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511022735

HIDROENERGIAS-AGRICULTURA E 

ENERGIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projecto que visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais da empresa, agravadas pela 

epidemia da doença COVID-19, assegurando limiares de viabilidade económica, com implicação 

positiva sobre a manutenção e criação de emprego.

19-05-2021 01-01-2019 30-03-2020 9050-288 Ribeira Brava 148 690,84 15 798,41 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006039
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515223034 SINTROPIA A3 - INVESTIMENTOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Melhoria da qualidade dos serviços prestados/ Apoio à tesouraria. 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-410 Calheta 5 181,59 550,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006040
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513074457 AMAZINGANCHOR - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9200-044 Machico 45 850,89 4 871,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006042
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513130764

LUXSTAR, ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9360-514 Ponta do Sol 209 180,97 22 225,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006044
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511103026 DINIS & FERNANDES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-604 Funchal 144 319,63 15 333,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006046
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514168927 GOLD MEDAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-07-2019 31-01-2020 9060-054 Funchal 335 096,55 24 555,56 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006047
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511182813 GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 29-07-2021 01-01-2019 15-01-2020 9125-067 Santa Cruz 88 514,71 9 404,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006050
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513994793 SPLENDIDCOURTESY - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9370-634 Calheta 14 934,01 1 586,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006052
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515023515 PAISAGEM CROMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-305 Ponta do Sol 40 800,66 4 335,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006053
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511271352 ANGELINO & FILHOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-095 Porto Moniz 48 119,19 5 112,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006054
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511004940 JOSE RODRIGUES DE CAIRES & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensação dos custos adicionais da empresa inerentes à condição de região ultraperiférica 19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-079 Funchal 434 273,28 34 000,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006057
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008627 VIEGAS,MARTINS & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Necessidades de liquidez face à redução de cerca de 40% nas vendas de 2020 face a 2019 19-05-2021 01-01-2019 01-03-2020 9060-232 Funchal 189 841,85 20 170,70 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006058
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510043720

BRUNO BAPTISTA CÂMARA - 

CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Montante do projeto é de 88 828,83 € correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2019 para gastos com salários e segurança social.
07-04-2021 30-09-2016 31-01-2020 9200-122 Machico 88 058,85 9 356,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006059
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508157803 MARVERONA II - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-151 Santa Cruz 95 143,70 10 109,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006061
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511259123

PAULA SUMARES - BARES, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa um apoio aos gastos de funcionamento inerentes a RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-000 Calheta 135 824,68 8 418,31 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006064
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511073100

MICROMADE - COMPUTADORES, 

FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-019 Funchal 104 596,40 11 113,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006065
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511014406

PNEU - IMPORT - SOCIEDADE DE 

PNEUS, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projecto de robustecimento da tesouraria da empresa. 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-109 Funchal 80 966,38 8 602,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006066
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511171951 TALHO E MINI MERCADO EL TORO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio tesouraria 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9240-206 São Vicente 24 793,07 2 634,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006067
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011253 MACIEL & RAMOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 19-05-2021 01-01-2019 20-02-2020 9000-085 Funchal 59 013,31 6 270,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006068
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513880038 RODRIGUES & SOARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9050-046 Funchal 48 755,00 5 180,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006069
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511068360 MONIZ & MENDONÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional e 

nacional, potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos 

gastos operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários 

brutos e contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de 

pessoal da empresa.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9230-056 Santana 72 872,64 7 742,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006070
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511221665 J. S. VIEIRA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Os incentivos vêm auxiliar a suportar os sobrecustos de funcionamento e despesas relacionadas 

com contratos e obrigações de serviço público. Vai com certeza ajudar-nos alguns 

constrangimentos pela pandemia. O impato positivo, melhora a confiança e credibilidade da 

empresa. Melhora a liquidez e a nossa competitividade, o que nos permite potenciar o 

crescimento dos negócios e a manutenção/criação 

19-05-2021 01-01-2019 30-04-2020 9200-045 Machico 151 683,14 16 116,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006073
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511071752

ISS - MADEIRA INTERNATIONAL 

SHARING SCHOOL - MADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com este projeto, a empresa  verá melhoradas a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro, vendo 

assim reforçadas asA empresa dispõe de todos os requisitos de acesso a este Programa de 

incentivo

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-219 Funchal 347 519,01 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006074
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510286585

A MELHOR TRADIÇÃO - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-098 Machico 45 153,09 4 797,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006075
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511270810

IDEIAPORTA - CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
19-05-2021 01-01-2019 19-02-2020 9240-209 São Vicente 342 177,49 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006076
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511163134

ACNG - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 

PARA NEGÓCIOS E GESTÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa em questão é uma micro-empresa. 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-267 Funchal 72 324,17 7 684,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006077
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508793980

FRAGMENTOS MÍNIMOS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-049 Funchal 49 229,70 5 230,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006078
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510455301

BOLAPAN - PADARIAS, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
19-05-2021 01-01-2019 29-01-2020 9350-083 Ribeira Brava 188 421,50 20 019,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006079
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012616 PINTO & PEREIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-019 Funchal 157 792,13 16 765,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006081
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511207948

ANDRÉ PEREIRA & FILHOS - HOTELARIA 

E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
19-05-2021 01-01-2019 19-02-2020 9240-018 São Vicente 57 183,60 6 075,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006082
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514970421

ANTÓNIO GONÇALVES CONSULTING, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
19-05-2021 01-01-2019 15-01-2020 9240-225 São Vicente 16 964,95 1 802,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006083
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É expectável e aferível que o incentivo terá um forte impacto na sustentabilidade da empresa, na 

medida em que o mesmo incide essencialmente sobre as rendas das lojas e gastos com o pessoal, 

sendo que estas rubricas absorvem a maior parte dos gastos totais da empresa, se expurgarmos o 

custo das mercadorias.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-115 Funchal 159 767,10 14 938,22 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006084
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514956577

SCV SOLUÇÕES, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2021 9020-246 Ribeira Brava 30 528,33 5 406,06 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006085
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513371818 AGOSTINHO CASTRO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2021 9000-236 Funchal 118 814,28 12 624,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006086
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511258399

SUPER RIO MAR - SUPERMERCADO, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projecto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa face às obrigações 

em termos de salários e encargos para segurança social.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2021 9060-001 Funchal 94 487,11 10 039,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006087
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511032951

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TERRENO 

DO ARSENAL S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-107 Funchal 494 157,58 42 500,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006088
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511140916 PORTO BAY - HOTEIS E RESORTS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-107 Funchal 453 346,58 42 500,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006089
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515253014

CELSO TEIXEIRA - MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
19-05-2021 15-01-2019 17-01-2020 9240-222 São Vicente 68 388,24 7 266,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006091
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511033346

FEITEIRAS-ELECTROMOVEIS SÃO 

VICENTE LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
19-05-2021 01-01-2019 17-06-2020 9240-207 São Vicente 13 415,94 1 425,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006092
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510388760

FREITAS & CORREIA - ASSISTÊNCIA E 

MANUTENÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.
19-05-2021 01-10-2018 31-12-2019 9020-001 Funchal 24 511,39 2 604,33 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006093
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511124970

ALPENDRE - DECORAÇÕES E DESIGN, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-026 Funchal 19 185,05 3 057,62 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006094
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9360-215 Ponta do Sol 792 228,76 34 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006096
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511113340 MERCANTIL SNACK BAR LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-000 Funchal 44 470,00 4 724,94 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006097
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511113048 DÁRIO & FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-053 Santa Cruz 49 977,32 5 310,09 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006098
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515158062 291 MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

07-04-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-113 Funchal 43 478,47 3 464,69 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006100
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510580831 ONDA LIMÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este sistema de incentivos existentes na RAM visa permitir além da compensação de custos uma 

maior liquidez na empresa.
19-05-2021 01-01-2019 31-08-2020 9000-175 Funchal 130 797,61 13 897,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006102
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513564390 SUNDAY IMPACT - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9225-210 Machico 76 447,76 8 122,57 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006104
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514245921

JOINT ACHIEVEMENT - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a alavancagem permitida por este projeto, a sociedade pretende consolidar a sua margem 

financeira, a fim de preparar o período pós-pandemia, e assegurar senão aumentar, com as 

devidas formações dos seus quadros e investimento em materiais e ferramentas modernas, a sua 

produtividade.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-098 Funchal 73 489,29 7 808,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006105
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510927254 FÁTIMA AZEVEDO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
07-04-2021 01-01-2019 15-01-2020 9000-015 Funchal 103 923,36 11 041,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

579/738
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M1420-11-6076-FEDER-006109
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511142226 PADARIA DO CALHAU LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social para ser uma referencia do mercado
07-04-2021 01-01-2019 22-01-2020 9240-018 São Vicente 276 290,22 29 355,84 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006110
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511134967 MARTINS & GONÇALVES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 120 318,38 12 783,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006111
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514784776 SENTINELREFLEX - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro sobre as suas despesas de 

funcionamento, que contribuirá positivamente para o equilíbrio financeiro da empresa através do 

seu reflexo no resultado liquido de 2021, ano em que espera receber o referido apoio, e que por 

consequência contribuirá para o reforço dos Capitais Próprios da empresa.

21-12-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-177 Funchal 20 173,46 2 143,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006112
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511024142

SECUFOGO - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor apresenta a candidatura, para obter compensação relativamente aos custos 

adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se compromete 

a manter os seus postos de trabalho. A empresa tem-se adaptado às condições de mercado e tem 

mantido resultados positivos, com o foco de manter o seu crescimento e a sua viabilidade 

financeira.

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9020-114 Funchal 272 688,12 28 973,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006114
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511169841 ANTÓNIO BRAZÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de resursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM. 

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-015 Funchal 166 099,28 14 932,96 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006115
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511263708 CLINIDENS - CLÍNICAS DENTÁRIAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

É uma empresa economicamente sustentável com os seus ordenados em dia, com capital próprio 

positivo. Tem objetivos bem delineados e tem como prioridade satisfazer as necessidades do seu 

cliente sempre com competência e profissionalismo.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-401 Santa Cruz 83 504,06 8 872,31 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006116
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510656382

OFFICELÍDER - PAPELARIA E 

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
07-04-2021 01-01-2019 03-01-2020 9050-447 Funchal 70 575,17 7 498,62 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006121
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023235

AQUIMADEIRA - EQUIPAMENTOS 

HOTELEIROS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Financiamento dos custos operacionais, face à redução relevante de vendas e face às dificuldades 

de tesouraria  especialmente resultantes da pandemia COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 30-03-2020 9000-120 Funchal 517 321,64 29 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006122
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514008547

QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, assegurando a 

manutenção dos postos de trabalho e também apoiar a tesouraria da empresa, face às obrigações 

em termos de salários e encargos para a segurança social.Será uma mais valia para nos ajudar a 

combater as dificuldades que enfrentamos face à pandemia que nos assola a todos.

19-05-2021 01-01-2019 18-12-2020 9000-177 Calheta 770 036,22 32 488,89 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006123
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511034423

AQUIMADEIRA MONTASSISTE 

SOLUTIONS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Manutenção do emprego existente/criado. 19-05-2021 01-01-2019 30-03-2020 9004-561 Funchal 521 920,79 29 750,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006124
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285647 METAL-PARK LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9300-422
Câmara de 

Lobos
255 721,43 29 640,44 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

580/738
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M1420-11-6076-FEDER-006125
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509898874 PINK RELEASE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-018 Santa Cruz 241 627,13 16 687,37 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006127
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511191243

NUNES RESORT'S - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9225-150 Machico 30 741,00 2 177,49 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006129
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510234941 CASTRINHOS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumindo, a empresa está preparada para enfrentar o futuro cada vez mais competitivo e 

exigente, consolidando os seus quadros, utilizando meios ambientais e energéticos evoluídos, 

que rentabilizarão o seu funcionamento e apostando numa politica de qualidade que certifique e 

distinga o nosso produto e serviço que se quer de excelência

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-150 Funchal 112 306,24 11 932,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006130
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515172421

CAFETARIA DAS QUEIMADAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de atividade, muito competitivo, é importante haver apoios governamentais de 

modo a conseguirmos manter a atividade e o respetivo negócio, bem como os postos de trabalho 

e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-107 Santana 63 525,29 4 499,70 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006131
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513567399

UPK - GESTÃO DE FACILITIES E 

MANUTENÇÃO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o Projeto permite melhorar os indicadores de rentabilidade e financeiros, o que permite 

a empresa desempenhar o seu papel social na manutenção de 11 postos de trabalho dentro do 

tecido económico da região. Permite ainda a empresa aumentar a sua competitividade e 

capacidade de investimento em áreas funcionais e organizacionais, proporcionando á empresa a 

capacidade de gerar mais riqueza.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 4425-510 Funchal 168 385,84 15 138,53 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006132
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513319468

PONTUALFISCO SERVIÇOS 

CONTABILIDADE , LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de atividade, muito competitivo, é importante haver apoios governamentais de 

modo a conseguirmos manter a atividade e o respetivo negócio, bem como os postos de trabalho 

e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-096 Santa Cruz 38 701,81 4 112,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006133
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511040881 CLINICA DE SANTA LUZIA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, este projeto visa manter o volume de emprego existente, criando alguma oportunidade 

de investimento futuro. 
07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9054-516 Funchal 282 918,87 29 750,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006134
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510713637 SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de atividade, muito competitivo, é importante haver apoios governamentais de 

modo a conseguirmos manter a atividade e o respetivo negócio, bem como os postos de trabalho 

e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9270-150 Porto Moniz 92 999,96 8 646,10 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006136
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509987087 ALIADOS COM ENCANTO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assegurar os meios financeiros suficientes para a empresa fazer face as suas despesas. 29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-017 Funchal 193 380,39 20 546,67 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006137
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514531851

CRISTINA TEIXEIRA VALENTIM, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio à Compensação dos Custos Adicionais das Empresas da Região Autónoma da Madeira. 19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-783 Funchal 41 972,25 4 459,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006138
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513339043 REAL VISION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar-se a nível da sua 

tesouraria e com isso realizar investimentos/gastos necessários a um melhor funcionamento da  

mesma. O incentivo a conceder no âmbito deste projeto permitirá um alivio de tesouraria 

potencializando um cumprimento atempado das suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-019 Funchal 58 517,59 11 191,49 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006139
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511283067 EXPRESS XXI UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O impacto do incentivo será muito decisivo para a estabilidade da empresa, nomeadamente para 

assegurar o cumprimento das suas obrigações legais e também para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores. Tudo isso contribuirá para que a empresa possa ter uma postura 

mais competitiva e assim tornar-se auto-sustentável e preparada para uma política futura de 

investimento e expansão.

07-04-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-077 Machico 50 919,96 5 410,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006140
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511114567 J.A.C. MARTINS - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa receber um apoio para combater as dificuldades permanentes e estruturais da 

empresa. E com isto, fazer diminuir o impacto das despesas correntes da empresa e os demais 

impostos que são cada vez mais dificeis de suportar. Em concreto são tidos em conta as despesas 

de eletricidade, agua, gastos com o pessoal e orgao social, e os encargos da segurança social.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-064 Funchal 51 472,62 5 468,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006141
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514882760 YELLOWREADING - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, este projeto preve receber um subsídio para combater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa e com isto diminuir o impacto de determinadas despesas nas contas da 

empresa. Aqui são tidas em conta as rendas de instalação, os gastos com o pessoal e orgao social, 

encargos com a segurança social e serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 28-01-2021 9020-064 Funchal 76 374,86 8 114,83 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006142
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508411033 ZAPVELOZ - VIAGENS E TURISMO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Pretende-se um apoio ao pagamento de salários para conseguirmos manter os postos de trabalho 

em consequência da pandemia
21-12-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-154 Funchal 113 855,24 12 097,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006143
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511147457

ANTÓNIO RODRIGUES TOMÉ, 

LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa receber um apoio para combater as dificuldades estruturais e permanentes da 

empresa, e com isto diminuir o impacto das despesas correntes e os demais impostos nas contas 

da empresa. Este tem por base os gastos com o pessoal e orgao social, encargos com a segurança 

social e serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-023 Funchal 117 898,14 12 526,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006144
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514376821 PURO AÇO - SERRALHARIA CIVIL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto apresentado visa a obtenção de um apoio de forma a ajudar a combater as dificuldades 

permanentes e estruturais da empresa e assim diminuir o impacto das despesas correntes da 

empresa. Este tem por base as rendas de instalação, os gastos com o pessoal, encargos com a 

segurança social e os serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-097 Santa Cruz 115 728,20 12 296,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006146
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011202

ERUMAD - ENGENHARIA E 

REABILITAÇÃO URBANA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 07-04-2021 01-01-2019 31-03-2020 9300-068
Câmara de 

Lobos
301 289,88 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006148
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511130821 RS - RUI SANTOS CLIMATIZAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-047 Funchal 135 843,42 14 433,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006149
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510088481 OKUPÁMENTE - EDITORA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-275 Funchal 134 656,90 14 307,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006150
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515191965 PIZZA MOMENTS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-086 Santa Cruz 70 821,18 6 584,16 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006152
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511085133 VILA BALEIRA PORTO SANTO, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9400-085 Porto Santo 419 352,89 28 115,38 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006153
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513992928

RÚBRICA PERFEITA - CONSTRUÇÕES 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2020 9230-143 Santana 71 599,45 7 607,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006155
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509829163

MENDES LONDRAL & ASSOCIADOS - 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-022 Funchal 45 207,67 4 803,32 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006156
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511046197 TOMIAUTO, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-127 Santa Cruz 168 337,42 17 885,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006158
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509469418

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9370-411 Calheta 92 607,33 4 541,32 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006160
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515005746 Z1948L, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
29-07-2021 01-01-2019 03-02-2020 9230-146 Santana 25 081,88 2 664,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006161
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508756073 FORTEMIXTURA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A RENTABILIDADE DAS VENDAS  É BOA, TEM UMA CONOTAÇÃO MUTO FORTE O QUE NO 

CONTEXTO ECONÓMICO ATUAL É RAZOAVEL, E DEVE-SE ESSENCIALMENTE A CONTENÇÃO DE 

PREÇOS QUE A EMPRESA OPTOU POR FAZER PARA MANTER A SUA QUOTA DE MERCADO. NUM 

MERCADO ONDE O SETOR DO COMERCIO ENCONTRA-SE COM ALGUMAS  DIFICULDADES A 

EMPRESA ENCONTRA-SE SATISFEITA E ESPERA MANTER. FICA TAMBÉM DEMONSTRADO QUE O 

INCENTIVO TEM IMPACTO 

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-211 Funchal 34 170,80 3 630,65 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006162
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511247770 ILHAFARMA - FARMÁCIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9125-127 Santa Cruz 839 022,12 28 848,48 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006163
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514943360

TIAGO & FILIPE MENDES MOREIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor apresenta a candidatura, para conseguir obter compensação relativamente aos 

custos adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se 

compromete a manter os seus postos de trabalho e garantir a sua sustentabilidade financeira.

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-144 Funchal 63 567,50 6 754,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006164
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515218812 AUTOAÇO, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado.
19-05-2021 01-01-2019 14-01-2020 9300-326

Câmara de 

Lobos
46 511,04 4 941,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006165
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511107790

MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor submete a presente candidatura para obter uma compensação referente aos custos 

operacionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se 

compromete por consequência, não só manter os seus postos de trabalho com também a criação 

de mais um, garantindo como é seu apanágio a sustentabilidade financeira

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9135-060 Santa Cruz 81 803,57 8 691,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006166
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511137583

ELECTROCARREIRA - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDª

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutençao do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionarios actualmente ao serviço do Promotor.
19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-161 Funchal 154 410,33 16 406,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006167
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511065850 SÉRGIO SILVA & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio aos custos de funcionamento, nomeadamente aos custos salariais incluindo encargos com 

a segurança social, aos custos com o consumo de energia elétrica, aos custos com o consumo de 

água e respetivas taxas e aos custos com serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9020-128 Funchal 48 838,19 5 189,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006168
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511197888

MATERATLÂNTICO - MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-001 Funchal 75 222,40 7 992,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006170
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511133820

EQUILIBRIUM GYM - GINÁSIO DE 

FISIOTERAPIA, LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Equilibrium Gym é uma empresa que já exerce a sua atividade há vários anos e é conhecida na 

região, conta com experiência na área e já demonstrou ter um modelo de negócio viável, a nível 

social e financeiro. O objetivo deste projeto passa por inovar e melhorar cada vez mais os serviços 

prestados pela mesma, bem como melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-116 Funchal 209 759,97 17 511,21 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006171
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511079907

AUTO BANDA ALÉM - REPARAÇÕES DE 

AUTOMÓVEIS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto representa uma mais valia para o promotor, alem da Manutenção do Emprego no 

medio longo prazo para todos os funcionários atualmente ao serviço , permite também 

significativa melhoria na vertente Económico-financeira

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9200-143 Machico 52 500,73 5 578,20 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006172
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510562930

RENATO PINA CARVALHO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-248 Funchal 34 574,09 3 673,50 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006173
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029632

CFARMA - CENTRO FARMACÊUTICO DA 

MADEIRA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste contexto, as empresas reconhecem o esforço das entidades Nacionais e Europeias, as quais 

num esforço conjunto têm lançado instrumentos financeiros para as empresas, apesar de forma 

lenta, tendo em conta as necessidades, de forma a apoiar todos os setores. Assim esta empresa 

do setor farmacêutico, irá utilizar este apoio de tesouraria para continuar a cumprir as suas 

responsabilidades, manten

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-024 Funchal 298 900,39 26 692,36 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006175
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514441925 BE-WIDE ONLINE SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-136 Funchal 36 775,10 3 125,88 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006176
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511130511

MADEIRINVESTIMENTUS - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa, esta inserida no sector de maior dificuldade economica e financeira, que e a hotelaria 

regional, onde o nosso hotel, desde de Marco de 2020, as quebras foram na ordem dos 80% nas 

vendas, encontrando-se neste momento em Loyoff, correndo o risco de infelizmente nao poder 

suportar todos os custos fixos neste momento. O presente projecto visa, a continuidade dos 

actuais postos de trabalho.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-108 Funchal 807 462,01 20 453,13 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006177
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 508075505 MEDIDA SECRETA - CARPINTARIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL                                                        

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-121 Funchal 76 587,61 8 137,43 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006178
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 213725886

ISABEL FILIPA PESTANA PINTO 

FERREIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-216 Funchal 67 297,31 7 150,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006179
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511061315

CHURRASCARIA - SNACK-BAR A SELVA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

COM O APOIO DO FUNCIONAMENTO 2020 A EMPRESA PRETENDE GARANTIR MEIOS 

FINANCEIROS DE MODO ASSEGURAR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO COM SINERGIAS PARA O 

MERCADO REGIONAL                                                        

19-05-2021 01-10-2019 31-12-2019 9000-000 Funchal 19 515,62 1 555,15 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006180
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514976756 HUB FITNESS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-246 Funchal 69 887,84 5 303,99 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006181
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511255390

NATA DOURADA, PADARIA E 

PASTELARIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-179 Porto Santo 148 812,29 28 460,35 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006183
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008740

ITI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 

TURISTICOS NA ILHA DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

19-05-2021 01-01-2019 01-01-2021 9004-513 Funchal 930 285,31 30 909,09 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006184
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511243685

CONCHA PRATEADA - LIMPEZAS E 

MANUTENÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-140 Porto Santo 139 501,00 21 250,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006185
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511194099 AVELINO PÃO & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Dar a empresa capacidade de poder crescer, mantendo os seu quadro de pessoal, e capacidade 

financeira de cumprir os seus compromissos.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9200-090 Machico 59 690,07 6 342,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006186
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509773451 RJMF, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-105 Porto Santo 47 132,43 9 014,08 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006187
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511008872

M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE 

TURISMO DA MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

19-05-2021 01-01-2019 01-01-2021 9004-531 Funchal 1 983 464,34 34 921,33 FEDER 2,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006190
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511159056

DAKMAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA HOTELARIA E CONSTRUÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Atendendo ao historial económico e financeiro, fundamentado pelo equilíbrio operacional e pelo 

crescimento da atividade de forma sustentada, o sócio desta empresa prevê que esse 

crescimento não seja de todo tão expressivo nos próximos anos, assim sendo a projeção dos 

valores futuros assentam numa base moderada, sendo que no momento não sejam previstas  

alterações que provoquem impactos negativos n

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 139 144,61 14 784,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006191
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513307206

APM - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DA 

MADEIRA, LDA.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
29-07-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-136 Funchal 77 398,11 8 223,55 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006192
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509103626 PEDRO - RESTAURAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-075 Porto Santo 64 634,18 9 889,03 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006193
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511134886

PONTA DA CRUZ- SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA E DE GESTÃO DE HOTÉIS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

19-05-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-022 Funchal 1 156 722,92 35 195,31 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006194
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 119804662 MANUEL GUIDO DRUMOND

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 07-04-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-242 Porto Santo 23 772,43 4 546,48 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006195
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511218630

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE 

AGRICOLA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-278 Funchal 100 440,09 10 186,68 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006196
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514679204 AMAZINGMADEIRA.COM, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 19 978,45 2 122,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006198
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513961771

PESTANA CR7 - MADEIRA HOTEL 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2021 9000-055 Funchal 484 219,96 20 517,24 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006203
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511126468

RADIURBE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO 

DE PUBLICIDADE RÁDIO, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a atenuação de custo de funcionamento numa região Ultraperiferia da União 

Europeia designadamente despesas correntes da beneficiária como: custos com pessoal; 

encargos com a segurança social, fornecimento de energia elétrica e contratação de serviços 

especializados. 

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-135 Calheta 57 846,83 6 146,22 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006204
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511144911 VERBUM MEDIA - COMUNICAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a atenuação de custo de funcionamento numa região Ultraperiferia da União 

Europeia designadamente despesas correntes da beneficiária como: custos com pessoal; 

encargos com a segurança social, fornecimento de energia elétrica e contratação de serviços 

especializados. 

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9304-005 Calheta 23 581,44 2 505,53 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006209
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511250061 SANDRA & VITALINO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O presente projeto, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua tesouraria e 

realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O impacto 

deste incentivo permite um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que permite o 

cumprindo atempadamente com as suas responsabilidades aos stakeholders.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9270-000 Porto Moniz 280 518,05 28 397,73 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006210
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511235720

C.C. MARCO - OFÍCINA DE PINTURA 

AUTOMÓVEL LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em resumo este apoio visa contribuir para a sustentabilidade da organização e da sua tesouraria. 19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9125-000 Santa Cruz 110 455,98 11 735,95 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006211
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511003340 ANDRADE DIONISIO & CA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-075 Funchal 290 102,95 30 823,44 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006212
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510853730 EXTRAPNEU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-174 Porto Santo 38 911,69 7 441,86 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006213
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514554827 SECULO PASSADO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-224 Funchal 38 726,39 4 114,68 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006216
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-227 Porto Santo 251 960,99 22 312,50 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006218
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511077998

JARDIM DOS BARREIROS - COMÉRCIO 

DE FLORES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referência do mercado
19-05-2021 01-01-2019 29-02-2020 9240-218 Funchal 296 720,31 28 605,77 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006219
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511244991

MUNDO DA IMAGINAÇÃO - PROJECTOS 

DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

19-05-2021 01-01-2019 01-01-2021 9000-022 Funchal 315 579,49 30 482,11 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006220
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511012101 FERREIRA & BRUM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade e criar condições que a 

nível social e ambiental para que a empresa seja uma referencia no mercado
19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9240-225 São Vicente 325 238,71 29 750,00 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006221
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513079629

FUNÇÃO CRESCENTE - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto, conseguiremos trabalhar com os melhores profissionais, e demais colaboradores e 

prestadores de serviços, contribuindo para o reforço da Microeconomia Financeira da RAM, 

evoluindo, e contribuindo para a evolução económico-financeira da nossa Região.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-042 Funchal 26 324,70 2 797,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006222
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511256396 ESPAÇOPHARM, UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que tem vindo a efetuar, assim como na criação de emprego.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-039 Funchal 1 025 859,32 34 000,00 FEDER 3,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006224
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511018487 J.M.FERRAZ SIMÕES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-250 Calheta 179 629,77 19 085,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006225
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511093152

VASCONCELOS, RODRIGUES & SOUSA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no medio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9200-077 Machico 38 886,94 4 131,74 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006227
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511203152

MANUEL AGOSTINHO NUNES - 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários atualmente ao serviço do Promotor.
19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9100-221 Santa Cruz 83 775,33 8 901,13 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006229
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023715

POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos 

humanos.Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra 

referidamedida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, 

por selocalizar na RAM.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-198 Funchal 184 306,40 17 624,30 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006230
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511001169 AGUIAR & PEREZ LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-401 Funchal 74 504,08 7 916,06 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006231
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511233779

CENTRALSTORE - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal, rendas e serviços de contabilidade 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-038 Funchal 126 744,71 11 783,30 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006232
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 242821677 HUIYING WANG

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-028 Funchal 77 783,14 5 509,64 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006235
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510045464 JFM SHIPPING, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O promotor apresenta a candidatura, para conseguir obter compensação relativamente aos 

custos adicionais da empresa inerentes à condição de Região Ultraperiférica, sendo que se 

compromete a manter os seus postos de trabalho e garantir a sua sustentabilidade financeira.

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9000-054 Funchal 117 259,11 12 458,78 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006236
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514415584

O PORTUGUÊS CAFÉ III - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-107 Funchal 93 898,21 9 976,69 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006237
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510220886

LOBOSTEEL - ESTRUTURAS METÁLICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento 29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9300-079
Câmara de 

Lobos
128 939,20 13 284,64 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006239
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514056436 LURDES & LUÍS SILVA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

21-12-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-019 Funchal 15 536,17 1 650,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006240
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514120444

INVENTARGLAMOUR - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projeto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Posto de Trabalho e da empresa no 

medio longo prazo 
19-05-2021 25-10-2018 31-03-2020 9000-168 Funchal 11 603,88 1 232,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006241
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510089240 GAOFENG JI, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-039 Funchal 66 977,82 4 744,27 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006242
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510267653 AFONSECA & SOUSA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-432
Câmara de 

Lobos
110 331,34 11 722,71 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006243
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513700234 DOBSWARE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-105 Funchal 32 204,41 3 421,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006244
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511011482

JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente, aumentar a competitividade da empresa, no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos gastos 

operacionais que incorre, nomeadamente a título de gastos salariais, incluindo salários brutos e 

contribuições obrigatórias para a segurança social e permitindo manter o quadro de pessoal da 

empresa.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9050-071 Funchal 310 731,16 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006246
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511096399 JOÃO DINIS & IRMÃOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9300-095

Câmara de 

Lobos
131 436,43 13 965,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006249
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511043147 LUZOSFERA - CONSTRUÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas

18-10-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-066 Funchal 359 678,80 29 750,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006250
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio financeiro para suporte dos custos fixos da empresa. 19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-059 Funchal 189 075,21 20 089,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006251
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 258147695 WANG WEIMIAO

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9000-075 Funchal 69 631,42 7 398,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006252
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513629610 COSTA NÁUTICA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a presente candidatura, a empresa pretende subsídio não reembolsável, sobre determinada 

percentagem das despesas de funcionamento referidas, tornando com este subsídio a empresa 

mais competitiva, face às restantes empresas do mesmo setor não localizadas em zonas 

ultraperiféricas.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9125-215 Santa Cruz 46 447,20 6 580,02 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006253
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513951113 ADELINO & DÉCIO II, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-150 Funchal 130 799,55 13 897,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006255
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509733336 OPÇÃO DIVINA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

.Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas 

com os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-189 Funchal 52 506,82 5 578,85 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006256
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513225340 CIDADE REALCE - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-026 Funchal 184 724,74 19 627,00 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006257
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511269498

MARIA DA GRAÇA SILVA DANTAS 

FREITAS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é a continuação de outros que a empresa já concorreu no âmbito do anterior quadro 

comunitário. Significa que a empresa está atenta a todas as ferramentas financeiras onde pode 

recorrer, sendo o principal benefício deste projeto um maior equilíbrio financeiro, em função dos 

investimentos que tem vindo a efetuar, bem como para a manutenção dos trabalhadores.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9135-060 Santa Cruz 173 549,50 18 439,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006258
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510688381

GERAÇÃO CONFIANTE - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resume-se às despesas anuais dos custos de funcionamento 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-071 Funchal 71 874,51 7 636,66 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006259
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511015224 FERREIRA & PESTANA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa pretende de forma sustentável manter o seu negócio, contribuindo para a 

manutenção de resultados positivos, garantindo a manutenção dos postos de trabalho.
19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9350-213 Ribeira Brava 62 189,51 6 607,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006260
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514404787 PÁTIO DAS BABOSAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Foram apresentadas as despesas com gastos com o pessoal, rendas de estabelecimento e custos 

com a contabilidade
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-541 Funchal 182 248,63 19 363,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006261
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511276729

ARCADADENTAL - CLÍNICA DENTÁRIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas ascondições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-025 Funchal 52 665,57 5 595,72 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006263
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509727875

MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-103 Funchal 40 941,32 4 350,02 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006265
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509342884

AMORAGINJA FRUTARIA UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesa Elegível: 172.159,86 €Apoio previsto:21.519,98 29-07-2021 01-01-2019 20-01-2020 9350-203 Ribeira Brava 172 159,86 18 291,98 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006266
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511252595

NGA - NEGÓCIOS, GESTÃO E 

ASSESSORIA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-042 Funchal 61 729,55 6 558,76 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006267
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511176880

TECNIRAM - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS 

E FORMAÇÃO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projeto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9200-102 Machico 37 669,44 4 002,38 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006268
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511285876 GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 30-06-2020 9000-192 Funchal 791 074,49 34 000,00 FEDER 4,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006270
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511143869

J. C. CÂMARA - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 29-02-2020 9000-208 Funchal 20 443,06 2 172,07 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006271
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-208 Funchal 148 420,11 15 769,63 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006272
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511137087

JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 30-04-2020 9000-059 Funchal 59 836,64 6 357,64 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006274
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510822509

LÓGICACORDO COMÉRCIO POR 

GROSSO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-070 Funchal 50 536,85 5 369,54 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006275
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514390638

ESPADAS E ARCADAS - UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 29-02-2020 9050-021 Funchal 69 678,76 7 403,37 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006277
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513280375 BRISACURIOSA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-021 Funchal 35 133,83 3 732,97 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006278
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514592095 DECADASTUTA - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9050-458 Funchal 82 306,33 8 745,05 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006279
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514268476 COURAGE ARCADE - UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-181 Santa Cruz 38 812,91 4 123,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006280
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511241240

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E 

PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9100-167 Santa Cruz 278 489,05 29 589,46 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006281
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511249454 PAULO SALES SAÚDE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 29-02-2020 9000-127 Funchal 94 324,10 10 021,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006282
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511270488 CJS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projeto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9240-215 São Vicente 33 967,96 3 609,10 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006283
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 215675991 GABRIEL JOSE RODRIGUES FERNANDES                                                                    

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A atribuição do subsídio terá um impacto imediato sobre a sustentabilidade, na medida que 

concorrerá para financiar formação diversa ao quadro de pessoal, assegurando de forma quase 

imediata a sustentabilidade da empresa, dado que é o conhecimento técnico e profissional do 

seu quadro de pessoal que permite à mesma estar continuadamente a operar no mercado, 

assegurar a criação de valor para a própr

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-044 Funchal 165 084,10 17 540,18 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006284
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511184220 ANTÓNIO ORNELAS & FILHOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A “António Ornelas & Filhos, Lda” é uma empresa que já exerce a sua atividade há vários anos e é 

conhecida na região, conta com experiência na área e já demonstrou ter um modelo de negócio 

viável. O objetivo deste projeto passa por inovar e melhorar cada vez mais os serviços prestados 

pela mesma, bem como melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9325-370
Câmara de 

Lobos
8 114,34 862,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006285
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511280122 PAPARAZIS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto visa essencialmente aumentar a competitividade da empresa no contexto regional, 

potenciando uma maior eficiência do negócio que desenvolve, por via da redução dos custos 

operacionais que incorre, assim como, permitirá potenciar determinados investimentos 

essenciais à sua atividade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-115 Funchal 18 049,92 1 917,80 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006287
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-232 Ribeira Brava 168 044,41 19 228,16 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

591/738
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M1420-11-6076-FEDER-006289
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511098022 SOM AO VIVO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A SOM AO VIVO, LDA surgiu em 1997 com o objetivo de promover o desenvolvimento 

tecnológico na Região Autónoma da Madeira ao nível dos meios audiovisuais e eventos 

relacionados. Desde então que é a principal fornecedora de equipamento audiovisual na região, 

posição que pretende manter ao longo dos anos, contribuindo para uma boa imagem do turismo 

regional.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9350-418 Ribeira Brava 100 841,76 8 571,55 FEDER 9,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006290
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513367004 RECADOMOTRIZ - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projecto é fulcral para a empresa nomeadamente em termos de tesouraria, em virtude da 

crise económica que atravessamos, para fazer face aos seus compromissos. Vivemos num período 

onde existem oportunidades de negócios (venda de produtos e prestações de serviços) mas o 

grande problema são os recebimentos, que cada vez mais estão mais dificeis, razão pela qual este 

projecto assume importância e

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-160 Santa Cruz 74 013,44 7 863,93 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006294
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 192371924 MIGUEL PAULO LEÃO RODRIGUES

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos das empresas da RAM 29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-020 Porto Santo 139 218,12 21 250,00 FEDER 15,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006295
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513495851 QUADRO DA MODA, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

sistema de apoio à compensação dos custos da RAM 29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-179 Porto Santo 108 202,78 17 737,53 FEDER 16,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006298
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511214057

VELHA SANTA - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa receber um apoio para combater as dificuldades permanentes e estruturais da 

empresa, nomeadamente os gastos com a eletricidade, agua, remuneração do pessoal e órgãos 

sociais, encargos com a segurança social, e os serviços de contabilidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-250 Funchal 93 056,42 9 887,24 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006299
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509132316 SABER VANGUARDISTA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma o presente projeto, em conjunto com todos os esforços da equipa de gestão e da 

equipa operacional, visa auxiliar a empresa a manter-se sustentável e ajudar ultrapssar esta fase 

negra da ecónomia global e retomar o ritmo de crescimento que vinha experimentando nos 

últimos 3 anos de atividade, pré-COVID-19

19-05-2021 01-01-2019 22-05-2020 9060-043 Funchal 59 255,17 6 295,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006300
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509732291 DIVIMADEIRA, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Despesas anuais dos custos de funcionamento. 19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-417 Funchal 48 634,93 5 564,96 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006302
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511281595 SOCISCO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Projeto Funcionamento 2020 VI, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua 

tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O 

impacto deste incentivo permitirá um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que 

permite o cumprimento atempado com as suas responsabilidades com os stakehorlders.

19-05-2021 01-01-2019 30-06-2020 9360-347 Ponta do Sol 33 941,08 4 808,32 FEDER 14,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006304
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511133634 LARANJA & SILVAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Neste sector de atividade, muito competitivo, é importante haver apoios governamentais de 

modo a conseguirmos manter a atividade e o respetivo negócio, bem como os postos de trabalho 

e contribuirmos também para a empregabilidade do sector.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-107 Santana 91 007,13 9 669,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006305
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511024681

CONSTRUTORA DO TÂMEGA 

MADEIRA,S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a atenuação de custo de funcionamento numa região ultraperiferia da união 

europeia designadamente despesas correntes da beneficiária como: custos com pessoal e 

encargos com a segurança social.

19-05-2021 01-09-2019 30-11-2019 9000-157
Câmara de 

Lobos
442 419,09 35 513,70 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006306
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 513282548

IMOLAVITA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a promotora verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-039 Funchal 37 789,25 4 015,11 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

592/738
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M1420-11-6076-FEDER-006307
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511023723

AFAVIAS - ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa a atenuação de custo de funcionamento numa região ultraperiferia da união 

europeia designadamente despesas correntes da beneficiária como: encargos obrigatórios com a 

segurança social. 

19-05-2021 01-10-2019 30-11-2019 9370-071
Câmara de 

Lobos
518 991,20 42 500,00 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006310
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230788 TICSOL - INFORMÁTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-246 Funchal 55 937,35 5 943,34 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006313
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511277555

IMOPALHEIRO - MEDIAÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2019. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9060-414 Funchal 67 445,80 7 166,12 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006315
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511122586

DESKPROVIDER, SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LIMITADA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-223 Funchal 86 940,54 6 158,29 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006316
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510322557 NIC & DAN, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

19-05-2021 01-01-2019 31-03-2020 9050-021 Funchal 82 034,48 9 805,69 FEDER 12,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006317
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511029683 AGROCALHETA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A “Agrocalheta Lda” é uma empresa cuja atividade consiste no comércio por grosso de máquinas, 

equipamentos e produtos agrícolas e que presta diversos serviços no ramo da agricultura e 

construção civil. A empresa é já conhecida na região e pretende continuar a investir na 

modernização dos equipamentos que fornece e dos serviços que presta. 

29-07-2021 01-01-2019 31-01-2020 9360-500 Ponta do Sol 71 401,62 7 586,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006318
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto de apoio ao funcionamento, com vista a esbater os custos continuados de região 

ultraperiférica 
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-082 Funchal 65 161,95 6 923,45 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006319
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510819540

ADRIANO VIEIRA ROSA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a realização deste projeto, a empresa promotora verá reforçadas as suas condições de 

rentabilidade e melhorado o seu equilíbrio financeiro, vendo assim consolidadas as condições de 

manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9230-121 Santana 22 538,83 2 394,75 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006320
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511272146

ILHASOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS SOLARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto de apoio ao funcionamento, com vista a esbater os custos continuados de região 

ultraperiférica 
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9050-024 Funchal 78 552,42 8 346,19 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006321
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511230885

INFORCOLOMBO - SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Projeto de apoio ao funcionamento, com vista a esbater os custos continuados de região 

ultraperiférica 
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9400-162 Porto Santo 18 265,57 3 493,29 FEDER 19,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006322
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511233523 RAPANDRADE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Em suma, visa receber um apoio para combater as dificuldades permanentes e estruturais da 

empresa e com isto reduzir o impacto dessas despesas nas contas da empresa.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9325-034

Câmara de 

Lobos
24 230,38 2 574,48 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado
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M1420-11-6076-FEDER-006323
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511222076

MSCV - MARKETING, SERVIÇOS, 

CONSULTORIA E VENDING, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo a atribuir com esta candidatura destina-se a reforçar a performance de 

funcionamento da empresa investindo em tecnologia e reforçando a consolidação e manutenção 

dos postos de trabalho

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-057 Santa Cruz 62 863,55 6 679,25 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006325
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510066500 MAKEOVER SALON - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9300-432 Santa Cruz 72 066,62 6 125,66 FEDER 8,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006327
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511055706

A. I. - ARTS INVESTMENTS - 

CONSULTORES E INVESTIMENTOS, S. A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

1 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-011 Funchal 148 008,02 14 677,46 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006328
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509982182

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

ILHANORTE, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto pretende que a empresa tenha uma grande sustentabilidade, e criar condições quer a 

nível ambiental quer a nível social, de uma referencia do mercado.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2020 9240-221 São Vicente 17 843,40 1 895,87 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006329
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 510872891 MARIA JOSÉ FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O Projeto Funcionamento 2020 VI, visa garantir fundos que permitam à empresa reforçar a sua 

tesouraria e realizar os investimentos/gastos necessários ao bom funcionamento da empresa. O 

impacto deste incentivo permitirá um desafogo dos constrangimentos da tesouraria o que 

permite o cumprimento atempado com as suas responsabilidades com os stakehorlders. Irá 

permitir também novos investimentos.

19-05-2021 01-01-2019 31-07-2020 9360-347 Ponta do Sol 100 227,88 17 708,33 FEDER 18,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006330
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 229755097 ANA MARGARIDA AFONSO RIPOLL

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
29-07-2021 01-01-2019 31-03-2020 9020-312 Funchal 27 094,69 2 878,81 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006331
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514714620 BINARYSCOPE SOLUTIONS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com o Funcionamento 2020 a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe 

permita, não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos que urgem, para a sustentabilidade da empresa no médio prazo.

19-05-2021 01-01-2019 28-02-2020 9050-063 Funchal 35 446,01 1 883,06 FEDER 5,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006332
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514165987 IDEIAS INESQUECÍVEIS - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Tendo em conta os investimentos previstos, nas tecnologias de comunicação e informação e na 

manutenção dos postos de trabalho, estamos em crer que estamos a contribuir para a 

competitividade do mercado regional

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-102 Santa Cruz 23 668,64 2 514,79 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006333
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514127422 HORECASH, S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020, é um contributo para a Horecash, S.A. Ajudando desta forma a 

empresa, nos custos de pessoal, sendo este um valor muito significativo nos custos correntes. E 

podendo assim a empresa manter e renovar os seus postos de trabalho, dando assim as melhores 

condições laborais e sociais aos seus colaboradores, refletindo-se na melhoria da qualidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-209 Funchal 486 935,21 34 000,00 FEDER 7,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006334
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511209290

MIGALCAT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

DE ÓPTICA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-082 Funchal 417 530,91 42 500,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006336
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511168888 IRMÃOS ABREU HENRIQUES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa apresenta esta candidatura ao Funcionamento 2020, cumprindo todos os critérios de 

elegibilidade aplicáveis.
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9020-127 Funchal 275 782,21 29 301,86 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

594/738
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M1420-11-6076-FEDER-006337
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511039190

NUTRIMADEIRA - NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-082 Funchal 361 105,12 38 367,42 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006339
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 514474386

ALEGRIA ACONTECE - 

SUPERMERCADOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Resumidamente o projeto servirá para que a empresa possa diminuir o efeito dos custos de 

funcionamento, e ao mesmo tempo permitir que a empresa melhore os seus recursos, a nível de 

atendimento ao cliente e da oferta de produto através de estratégias de marketing.

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9370-225 Calheta 96 385,13 10 240,92 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006340
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 515142948 FRANCO'S PLACE, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este é um projeto crucial, pertinente e oportuno, dado o momento difícil que vivemos causado 

pela pandemia do COVID-19.Que dará a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço que 

esta empresa apresenta ao mercado regional, bem como valorizar, cada vez mais, a importância 

da manutenção e crescimento dos postos de trabalho. 

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-113 Funchal 97 986,67 9 369,98 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006341
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509599907

GET START - CONSULTORES E 

FORMAÇÃO, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Partindo do pressuposto que o incentivo é atribuído, o desempenho económico-financeiro da 

empresa excelente a avaliar pelos rácios apurados
19-05-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-192 Funchal 57 254,31 6 083,27 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006343
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511207816

MADEIRA CASH - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES E FLORES DA 

MADEIRA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O incentivo Funcionamento 2020, é um contributo para a Madeira Cash,S.A. Ajudando desta 

forma a empresa, nos custos de pessoal, sendo este um valor muito significativo nos custos 

correntes. E podendo assim a empresa manter e renovar os seus postos de trabalho, dando assim 

as melhores condições laborais e sociais aos seus colaboradores, refletindo-se na melhoria da 

qualidade.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9060-209 Santa Cruz 583 240,84 34 000,00 FEDER 6,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006344
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511271166

MIGUEL S.R. TEIXEIRA - MECÂNICAS DE 

PESADOS, UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A “Miguel S. R. Teixeira – Mecânicas de Pesados, Unipessoal, Lda” é uma empresa que já exerce a 

sua atividade há vários anos e é conhecida na região, conta com experiência na área e já 

demonstrou ter um modelo de negócio viável. O objetivo deste projeto passa por inovar e 

melhorar cada vez mais os serviços prestados pela mesma, bem como melhorar as condições de 

trabalho dos seus colaboradores.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9020-040 Funchal 140 980,99 14 979,23 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006345
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511102836 PORTO SANTO LINE TRAVEL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apresentamos hoje este projeto com a expectativa de esbater as dificuldades permanentes e 

estruturais da empresa agravadas pela doença do COVID-19.
19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-503 Funchal 76 895,55 8 170,15 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006347
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509796192

MARCO ANTÓNIO FREITAS, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O projeto visa receber um apoio para combater as dificuldades estruturais da empresa e com isto 

diminuir o impacto de determinadas despesas na contabilidade.
29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9125-116 Santa Cruz 30 007,44 3 188,29 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006348
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511041225 ALBERTO OCULISTA S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

29-07-2021 01-01-2019 31-12-2019 9000-082 Funchal 402 976,62 39 602,27 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006352
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511231652

O CANTO DOS REGUILAS - CRECHE E 

JARDIM DE INFÂNCIA, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Uma das principais despesas desta empresa é a que advém do seu quadro de recursos humanos. 

Desde logo, o maior input que tem, assenta na estrutura de recursos humanos. A supra referida 

medida de apoio pode assim ajudar a compensar os sobrecustos que esta sociedade tem, por se 

localizar na RAM.

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-705 Funchal 303 671,05 29 750,00 FEDER 10,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006355
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511233442

FARMÁCIA PENHA D' ÁGUIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

11 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9225-080 Machico 84 466,05 8 974,52 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

595/738
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M1420-11-6076-FEDER-006356
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511222971 CONSUMINDU, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Permitir a compensação de gastos de funcionamento. 19-05-2021 01-01-2019 31-01-2020 9000-100 Funchal 48 755,37 5 180,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006357
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 511284802 LILY'S, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Nestes tempos de pandemia,  a empresa sofreu quebras de faturação, com impacto no volume de 

negócios.Esta ajuda de subsidio será uma forma de atenuar o impacto negativo da pandemia, na 

estrutura de custos ( custos de salários, Energia elétrica e Agua).

19-05-2021 01-01-2019 31-01-2021 9200-115 Machico 58 251,86 6 189,26 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006358
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade
76 - Funcionamento 2020 - VI 509573940

ACTIVO IMPAR - CONSULTORIA, 

ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Assim, entende-se quanto fundamental este projeto é para o promotor. Pois uma vez que visa 

compensar os custos adicionais resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

permitirá assim um maior controlo das despesas correntes da sociedade e assegurará a sua 

continuidade no mercado.

19-05-2021 01-01-2019 20-01-2020 9000-042 Funchal 27 383,63 2 909,51 FEDER 11,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006359
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511103565

CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carpicaldeira - Carpintaria Unipessoal, Lda verá melhoradas 

as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9300-324 Funchal 10 801,51 9 181,28 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006360
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a Carpicaldeira - Carpintaria Unipessoal, Lda verá melhoradas 

as suas condições de rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições 

de manutenção do seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as 

condições e requisitos de acesso a este Programa.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9050-440 Funchal 23 987,12 20 389,05 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006361
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9000-617 Funchal 42 146,56 35 824,58 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006362
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este projeto é de elevada importância para a empresa, uma vez que toda a sua produção é 

enviada obrigatoriamente para o continente, tendo por isso um custo elevado com o transporte. 
26-11-2021 01-01-2020 20-09-2021 9350-104 Ribeira Brava 122 421,16 104 057,99 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006363
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 233 392,79 158 707,10 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006364
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 43 830,00 29 804,40 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006365
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento (fase VII) com referência ás despesas relacionadas com 

transportes de matérias primas para transformação incorridas no exercício de 2020.
26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9304-007

Câmara de 

Lobos
22 913,03 19 476,08 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006366
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
513418377

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competitividade da empresa através da compensação de custos adicionais das 

regiões ultraperiféricas
26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 18 347,88 12 476,56 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

596/738
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M1420-11-6076-FEDER-006368
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2020. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2020 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9370-249 Calheta 382 556,00 325 172,60 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006369
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511236506 ARLINDO & VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O montante do projeto é de 11.300,36€ correspondente as despesas apresentadas no ano de 

2020 para gastos com transporte das mercadorias produzidas, importadas e reprocessadas na 

RAM.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9300-422
Câmara de 

Lobos
11 300,36 9 605,31 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006370
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Compensar custos com transporte - matérias-primas. 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9360-300 Ponta do Sol 22 763,20 19 348,72 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006371
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de custos de transporte de 2020. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2019 de forma que ajude na 

manutenção do volume de emprego.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9000-069 Funchal 62 968,55 53 523,27 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006373
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assimreforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9000-775 Funchal 17 752,73 15 089,82 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006374
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
509607241

METALUBRAVA - INDÚSTRIA 

METALÚRGICA E NAVAL DA MADEIRA, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Minimizar o impacto das dificuldades da empresa situada numa região ultra periférica por via de 

um incentivo à exploção, tornando então a empresa mais competitiva.
26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9350-412 Ribeira Brava 35 200,80 29 920,68 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006375
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9370-250 Funchal 11 566,70 9 831,70 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006376
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9020-114 Funchal 23 349,66 19 847,21 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006377
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9125-042 Santa Cruz 92 867,69 76 804,09 FEDER 83,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006378
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511203110

ARANGO - ESTRUTURAS, MOLDES E 

MONTAGEM LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 167 031,71 141 976,95 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006379
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
514641061 EXTRAFOUR - ALUMINIOS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Apoio ao custo de transporte 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9325-037
Câmara de 

Lobos
26 629,23 22 634,85 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

597/738
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M1420-11-6076-FEDER-006380
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
514727683 NOBLEPASSION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos humanos e materiais. 

No que se refere aos custos de transporte com este apoio a organização tem maiores 

possibilidades de se tornar mais competitiva no mercado exterior.

26-11-2021 01-01-2020 10-03-2021 9020-006 Funchal 125 016,65 106 264,15 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006381
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9304-003

Câmara de 

Lobos
280 027,18 238 023,11 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006383
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9020-114 Funchal 495 883,50 421 500,98 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006384
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9050-222 Funchal 20 815,25 17 692,96 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006385
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9350-039 Ribeira Brava 14 896,49 12 662,02 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006386
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511265662

ESFEROLIGHT - PRODUÇÃO E 

RECICLAGEM DE EPS, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 27 654,94 18 805,36 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006387
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9200-047 Machico 168 100,71 114 308,48 FEDER 68,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006388
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9370-250 Calheta 14 372,56 12 216,68 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006389
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9350-066 Ribeira Brava 33 480,46 28 458,39 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006390
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
514028564 FUNCHAL VIDRO MEELITE START LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9020-365 Funchal 25 309,90 21 513,42 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006391
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VII - 

Transportes
511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
26-11-2021 01-01-2020 31-12-2020 9125-158 Santa Cruz 73 550,93 62 518,29 FEDER 85,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

598/738
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M1420-11-6076-FEDER-006393
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511013086

MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE 

SAIBRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9020-114 Funchal 536 030,05 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006394
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511260636 ECOBASALTO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9020-114 Funchal 41 460,70 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006395
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511066287

SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS 

DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 06-07-2022 9200-047 Machico 187 276,71 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006396
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511266421

ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 05-07-2022 9370-250 Calheta 24 640,98 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006397
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511233906

DOURADAS DOS PRAZERES - 

TRANSFORMADORA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9370-250 Calheta 25 113,30 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006398
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511132557

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9125-042 Santa Cruz 146 073,13 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006399
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511005903

SOCIEDADE DE SERRAGENS DA 

MADEIRA LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Candidatura ao SI Funcionamento (fase V) com referência ás despesas relacionadas com 

transportes de matérias primas para transformação incorridas no exercício de 2022.
17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9304-007

Câmara de 

Lobos
27 916,76 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006400
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511116616

RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E 

MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9350-039 Ribeira Brava 13 000,00 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006401
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
514727683 NOBLEPASSION, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O objetivo a curto prazo será de efetuar uma avaliação exaustiva aos procedimentos internos, 

com intuito de identificar pontos de melhoria e maximização de recursos. 
17-02-2023 01-01-2021 07-04-2022 9020-006 Funchal 390 227,98 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006402
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511203110

ARANGO - ESTRUTURAS, MOLDES E 

MONTAGEM LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 358 964,48 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006403
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511013558 PALMEIRA & FILHOS S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 12-12-2021 9350-066 Ribeira Brava 28 477,60 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

599/738
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M1420-11-6076-FEDER-006404
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511041721

MANUEL MARTINS VIEIRA & FILHOS 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9050-406 Funchal 5 799,35 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006405
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511265662

ESFEROLIGHT - PRODUÇÃO E 

RECICLAGEM DE EPS, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 47 281,10 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006406
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511003501

SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9050-222 Funchal 34 438,97 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006407
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
514028564 FUNCHAL VIDRO MEELITE START LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Esta candidatura está suportada por despesas efectivamente incorridas e pagas, relacionadas com 

os recursos básicos utilizados na criação de valor acrescentado no decorrer da actividade 

promovida pela entidade promotora, sendo que o valor de aquisição destes recursos encontra-se 

inflacionado pela condição de região ultraperiférica em que se insere a RAM. Desta forma, a 

candidatura dessas despesas 

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9020-365 Funchal 34 771,03 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006408
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
513418377

MILK DYNAMICS, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 20 775,97 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006409
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511089252

COZIMADEIRA - PRO, COZINHAS, 

ACESSÓRIOS, FERRAGENS E 

REPRESENTAÇÕES, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9050-440 Funchal 29 483,35 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006410
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511170270

MADEMÁRMORES - SOCIEDADE DE 

MÁRMORES E GRANITOS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9000-617 Funchal 49 076,86 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006411
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.A empresa é detentora de todas as condições e requisitos 

de acesso a este Programa.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9000-775 Funchal 13 097,35 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006412
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511259301

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 233 761,17 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006413
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511001720

EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Aumento da competividade da empresa através da compensação de custos adicionais das regiões 

ultraperiféricas
17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9304-003

Câmara de 

Lobos
409 887,09 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006414
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
505619075 RSP MADEIRAS, LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2020. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2021 de forma que ajude 

namanutenção do volume de emprego.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9370-249 Calheta 386 000,00 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

600/738
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M1420-11-6076-FEDER-006415
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511035799 IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Funcionamento 2020 - transportes. 17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9360-300 Ponta do Sol 25 694,12 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006416
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511004206 MADEIRA WINE COMPANY S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nas despesas de funcionamento de 2020. Com a candidatura ao subsidio a empresa 

pretende receber um apoio relativamente às despesas de 2021 de forma que ajude 

namanutenção do volume de emprego.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9000-069 Funchal 90 000,00 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006418
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511001690

EMPRESA MADEIRENSE DE TABACOS 

S.A.

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para atenuar os sobrecustos que existem pela localização periférica e 

manter/fixar a permanência dos postos de trabalho criados.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 32 080,00 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006419
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
509918611

MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, 

LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

A empresa tem vindo sempre a evoluir, quer na área da inovação, aumento de colaboradores, 

bem como a nível financeiro.O Ideram, em muito tem contribuído para esse aumento, com os 

seus apoios de extrema importância, permitindo que as empresas possam investir sempre e 

melhorando as suas capacidades.

17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9350-104 Santa Cruz 166 809,32 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006420
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511190808

VIDRAMETRO - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

EM VIDRO LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Este Projecto visa acima de tudo Garantir a Manutenção do Emprego no médio longo prazo para 

todos os funcionários actualmente ao serviço do Promotor.
17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9125-158 Santa Cruz 99 620,79 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006421
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511084501

APICIUS - RECICLAGEM DE RESIDUOS 

LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxilio dos custos de transporte do produto transformado da região para o Continente. 17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9200-047 Machico 85 955,40 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-11-6076-FEDER-006422
11 - Compensar sobrecustos da 

ultraperificidade

76 - SI - Funcionamento 2020 VIII - 

Transportes
511194439

MADEIRA CARTÃO - SOCIEDADE DE 

TRIAGEM LDA

Auxílios ao funcionamento para esbater 

as dificuldades permanentes e 

estruturais das empresas da região

Auxílio nos custos de transporte no produto transformado da RAM para o continente. 17-02-2023 01-01-2021 31-12-2021 9135-415 Santa Cruz 226 081,60 0,00 FEDER 0,00%

Regiões ultraperiféricas: ações 

específicas destinadas a 

compensar sobrecustos ligados à 

dimensão do mercado

M1420-12-6177-FEDER-000001 12 - Assistência técnica
77 - Assistência Técnica - Autoridade de 

Gestão
511280521

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL IP-RAM
Assistência Técnica IDR, 2015 - 2017

Esta candidatura, conforme já acima referido, está englobada na linha de Assistência Técnica do 

PO Madeira 14-20, e visa, precisamente, garantir as condições necessárias à criação de uma 

estrutura de gestão que assegure a coordenação, o acompanhamento, a avaliação e a 

monitorização do PO Madeira 14-20.

20-09-2016 01-01-2015 31-03-2018 9000-715 Funchal 723 396,92 614 887,37 FEDER 85,00%
Preparação, execução, 

acompanhamento e inspeção

M1420-12-6177-FEDER-000002 12 - Assistência técnica
77 - AT- Organismos Intermédios de 

Gestão
513884939

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Assistência Técnica IQ, 2016 - 2017

O projeto apresentado visa o financiamento das atividades do Instituto para a Qualificação (IQ), 

enquanto Organismo Intermédio (OI) da gestão do Fundo Social Europeu (FSE), na parte relativa à 

formação profissional, nas seguintes prioridades de investimento: 8.a.v, 9.b.i, 9.b.v, 10.c.i, 10.c.ii, 

10.c.iii, 10.c.iv, 11.d.i.

12-09-2016 01-01-2016 14-03-2018 9020-148 Funchal 53 135,49 45 165,16 FEDER 85,00%
Preparação, execução, 

acompanhamento e inspeção

M1420-12-6177-FEDER-000004 12 - Assistência técnica
77 - AT- Organismos Intermédios de 

Gestão
511152302

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL, IP-RAM
Assistência Técnica IDE - 2016-2022

Com esta candidatura pretende-se dar cumprimento aos termos da Cláusula 7.ª do contrato 

celebrado entre o IDR e o IDE que dispõe que os custos incorridos pelo IDE, IP-RAM, relativos ao 

exercício das competências delegadas para efeito da realização das tarefas inerentes ao exercício 

da gestão das competências delegadas, serão financiadas no âmbito da Prioridade de 

Investimento “Assistência Técnica"

05-07-2017 01-01-2016 31-12-2022 9004-522 Funchal 2 441 222,50 2 174 805,82 FEDER 89,00%
Preparação, execução, 

acompanhamento e inspeção

M1420-12-6177-FEDER-000005 12 - Assistência técnica 77 - Assistência Técnica -AG - 2018 511280521
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL IP-RAM
Assistência Técnica IDR 2018-2022

Esta candidatura, conforme já acima referido, está englobada na linha de Assistência Técnica do 

PO Madeira 14-20, e visa, precisamente, garantir as condições necessárias à criação de uma 

estrutura de gestão que assegure a coordenação, o acompanhamento, a avaliação e a 

monitorização do PO Madeira 14-20.

14-05-2018 01-01-2018 31-12-2022 9000-715 Funchal 6 431 017,38 5 987 360,04 FEDER 93,00%
Preparação, execução, 

acompanhamento e inspeção

601/738
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M1420-12-6177-FEDER-000006 12 - Assistência técnica 77 - Assistência Técnica -IQ - 2018 513884939
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-

RAM
Assistência Técnica IQ, 2018-2022

O projeto apresentado visa o financiamento das atividades do Instituto para a Qualificação IP-

RAM, enquanto Organismo Intermédio(OI) da gestão do Fundo Social Europeu (FSE) na parte 

relativa à formação profissional, nas seguintes prioridades de investimento: 8.a.v, 9.b.i, 9.b.v, 

10.c.i, 10.c.ii, 10.c.iii, 10.c.iv, 11.d.i.

15-05-2018 02-01-2018 31-12-2022 9020-148 Funchal 412 713,24 368 205,43 FEDER 89,00%
Preparação, execução, 

acompanhamento e inspeção

M1420-13-62E2-FEDER-000001

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513484337
COERÊNCIA & RAZÃO - GABINETE DE 

CONTABILIDADE UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à tesouraria e 

rendas não habitacionais das empresas, 

de modo a combater os efeitos 

causados pela pandemia Covid-19.

Este Sistema de Incentivo terá grande impacto na empresa, visto que visa a mitigar os efeitos que 

a pandemia causou nas empresas, nomeadamente na sua tesouraria e a nível de despesas das 

rendas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-049 Funchal 7 448,12 7 448,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000002

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511254334
GEST LIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-076 Funchal 17 338,11 17 338,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000003

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513388990
TRAIL4FUN, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA
REACT-EU_SI APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-330 Funchal 11 314,35 11 314,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000004

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511023642 CALDEIRA, PESTANA & ALMEIDA LDA APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-055 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000005

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515009024 DS7, LDA
APOIO A TESOURARIA APOIAR 

MADEIRA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável e robusta. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-069
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000006

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513522654
CORAJOSOS & RESISTENTES - 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA
APOIO A TESOURARIA 

Em suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua tesouraria e permite qua 

a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar com a sai atividade 

económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-246 Funchal 44 704,90 44 704,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000007

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510438768
VANTAGEM SINGULAR - UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-314 Ponta do Sol 6 024,87 6 024,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000008

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509375634 ROYAL LIDO RESORT, S.A. Apoiar.pt

A atividade da empresa Royal Lido Resort, S.A. foi afetada pelas medidas de confinamento e o 

encerramento das fronteiras. O setor da hotelaria  sofreu graves prejuízos em 2020, com  quebras 

nas vendas superiores a 75 %. A retoma esta a ser lenta mas o apoio vai permitir ajudar no 

arranque da atividade e oferecer férias seguras aos nossos clientes.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-039 Santa Cruz 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000009

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513908544 PANÓPLIA DE CONQUISTAS - LDA APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-088 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000010

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511096402

INÁCIO MODAS - COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PRONTO A VESTIR 

LIMITADA

Apoiar Este apoio vem reforçar a tesouraria da empresa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 54 216,32 54 216,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

602/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000011

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511179359

YOUNGTECH - CONSULTORES E 

SERVIÇOS LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Yountech - Candidatura ao sistema de 

incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000012

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511102860
SCORPIO - ACTIVIDADES NÁUTICAS, 

LDA
APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-031 Machico 8 942,95 8 942,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000013

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511033575 NÓBREGA & HIPÓLITO S.A.

Nóbrega & Hipólito - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 30-12-2021 9004-541 Santa Cruz 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000014

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514940239 PANÓPLIA IMPORTANTE - LDA APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-001 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000015

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511216319
THE ONE LINE DESIGN - ARTES 

GRÁFICAS, UNIPESSOAL LDA
APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-193 Funchal 4 853,17 4 853,17 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000016

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514567317 PANÓPLIA DE VITÓRIAS - LDA APOIO A TESOURARIA

Em suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua tesouraria e permite qua 

a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar com a sai atividade 

económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-246 Funchal 5 324,16 5 324,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000017

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515364940 RUEL PROPERTIES, LDA APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 8 194,00 8 194,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000018

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511123051
DORILIMPA - SOCIEDADE INDUSTRIAL 

DE LIMPEZA, UNIPESSOAL LDA

Apoio à tesouraria e ao pagamento de 

rendas não habitacionais, com vista a 

mitigar os efeitos desastrosos da 

pandemia covid-19 sobre o Turismo, 

onde se inserem a maioria dos clientes 

da Dorilimpa.

Este apoio terá um impacto muito positivo na tesouraria da Dorilimpa, contribuindo para absorver 

e suportar as dificuldades conjunturais derivadas do impacto negativo da covid-19 em 2020 e 1º 

semestre de 2021, sem colocar em risco o seu projeto, e permitindo desse modo manter todos os 

atuais postos de trabalho (28).

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Santa Cruz 111 700,00 111 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000019

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510986390 TERESA VIEIRA & MÁRIO VIEIRA, LDA

Teresa Vieira & Mário Vieira, Lda. - 

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-008 Funchal 14 824,50 14 824,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000020

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511032072 JOSE MANUEL DE ABREU & IRMÃO LDA Apoiar Continuar a cumprir com os compromissos quer com pessoal e fornecedores 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000021

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000103
DORISOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

Apoio à tesouraria e ao pagamento de 

rendas não habitacionais, com vista a 

mitigar os efeitos desastrosos da 

pandemia covid-19 sobre o Turismo, 

sector onde se insere a atividade da 

Dorisol.

Este apoio terá um impacto muito positivo na tesouraria da Dorisol, contribuindo para absorver e 

suportar as dificuldades conjunturais derivadas do impacto negativo da covid-19 em 2020 e 1º 

semestre de 2021, permitindo assim libertar meios para ajudar a manter o produto e inovar nos 

serviços, de forma a se adequar e capitalizar a forte procura que espera-se que o setor e o destino 

venham a ter a p

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-535 Funchal 101 538,88 101 538,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

603/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000022

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511030711
HIPÓLITO FRANCO & ANTÓNIO 

NÓBREGA S.A.

Apoiar.pt.Madeira da empresa Hipólito 

Franco & António Nóbrega - incentivo à 

liquidez da empresa.

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000023

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511264305 QUATROVISTAS S.A.

Quatro Vistas - Candidatura ao sistema 

de incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-177 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000024

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511280009 MARIA & RUEL, LDA
APOIO A TESOURARIA  -APOIAR 

MADEIRA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000025

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510322891
MADEIRA NATIVE MOTION, 

UNIPESSOAL LDA

Madeira Native Motion - Candidatura 

ao sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-381 Calheta 9 768,67 9 768,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000026

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514598700
LUÍS MIGUEL CARVALHO, UNIPESSOAL 

LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-706 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000027

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006985
FLORASOL - SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Apoio à tesouraria e ao pagamento de 

rendas não habitacionais, com vista a 

mitigar os efeitos desastrosos da 

pandemia covid-19 sobre o Turismo, 

sector onde se insere a atividade do 

Florasol.

Este apoio terá um impacto muito positivo na tesouraria do Florasol, contribuindo para absorver 

e suportar as dificuldades conjunturais derivadas do impacto negativo da covid-19 em 2020 e 1º 

semestre de 2021, permitindo assim libertar meios para ajudar a manter o produto e inovar nos 

serviços, de forma a se adequar e capitalizar a forte procura que espera-se que o setor e o destino 

venham a ter a 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 112 000,00 112 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000028

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511039433 GEST LÍDER - GESTÃO, LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-076 Funchal 13 813,67 13 813,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000029

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 238404021 SERGIO NUNES SCHONEFELDT
APOIO A TESOURARIA  -APOIAR 

MADEIRA

Em suma este projeto aumenta a liquidez da sua atividade fortalecendo a sua tesouraria e 

permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar com a sai 

atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-041 Machico 13 223,39 13 223,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000030

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509967469
GOTI - TRANSPORTES E COMÉRCIO, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-079 Funchal 6 672,10 6 672,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000031

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-010 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000032

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511043260
SOFT LIDER-CONTABILIDADE, 

INFORMATICA E GESTÃO LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-076 Funchal 15 913,50 15 913,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

604/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000033

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515171662
CURIOSO REALCE - RESTAURAÇÃO 

UNIPESSOAL LDA
APOIO A TESOURARIA  

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-575 Ponta do Sol 22 000,02 22 000,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000034

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509446876 TRIBO D'ENCANTOS - LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoio à tesouraria e rendas 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-031 Santa Cruz 20 250,00 20 250,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000035

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509101941 SONS DE PÉROLA - UNIPESSOAL LDA
REACT-EU_SI APOIAR.PT.MADEIRA 

SONS DE PEROLA

Somos uma empresa de atividade de apoio ao espetáculos da ilha da Madeira...promovendo 

todos os anos na Ilha o SUMMER OPENING FESTIVAL. Estando sem atividade desde o inicio da 

pandemia, tendo sido cancelado no ano 2020 e 2021 O festival Summer Opening, ícone de 

representatividade e promoção turística no Funchal-Madeira. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-783 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000036

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 169952274 JOSE DUARTE DA SILVA TELES
Sistema de Incentivos à tesouraria e 

rendas não habitacionais das empresas

Projeto de financiamento para apoiar a tesouraria da empresa, assim como as rendas não 

habitacionais.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-129 Santa Cruz 6 232,28 6 232,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000037

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510808174
MAGICDOLPHIN - ATIVIDADES 

MARÍTIMAS LDA
Apoiar Magic Dolphin Apoiar quebra na Facturação no ano de 2020 e Apoiar os gastos com rendas no ano de 2020 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 41 168,50 41 168,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000038

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515599301
MARIA VERÓNICA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Apoio à tesouraria e rendas não 

habitacionais

Projeto de financiamento para apoiar a tesouraria da empresa, assim como as rendas não 

habitacionais.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-120 Funchal 3 843,89 3 843,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000039

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510198538
SABORES DO CURRAL - RESTAURANTE E 

BAR, LDA
APOIAR.PT.Mdeira APOIAR.PT.Mdeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9030-329

Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000040

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509656420
SILVELMODE - ELECTRODOMÉSTICOS, 

MOVEIS E DECORAÇÕES, LDA
Apoiar Manter os postos de trabalho e reforçar a tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-211 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000041

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515373648 PITA & PITA, LDA Candidatura Apoiar.PT.Madeira

A pandemia COVID-19 afetou significativamente a atividade da empresa, pois devido ao 

cancelamento das diversas reservas a empresa sofreu uma quebra na sua faturação de 73,6% 

(2019 vs 2020). Neste sentido, este incentivo irá proporcionar um grande apoio à tesouraria da 

empresa nesta fase que a atividade está a retomar à normalidade.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-038 Funchal 11 140,75 11 140,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000042

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511254440 CHRISTA DORNFELD, UNIPESSOAL LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-031 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000043

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 202819833 JORGE LINO RAMOS FREITAS                                                                            
Apoio à tesouraria e rendas não 

habitacionais
Apoio à tesouraria da empresa. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-053 Santa Cruz 2 075,56 2 075,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

605/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000044

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514313323 QUINTA DOS ARTISTAS, LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-031 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000045

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513058656 ESCALACONSTANTE - LDA

Escalaconstante - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua tesouraria 

assim como o pagamento de rendas não habitacionais, uma vez que teve um acentuado 

decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-048 Funchal 42 440,02 42 440,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000046

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515066141
NEW WAVE MEDIA, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

New Wave Media - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000047

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278764
IN OUT TRAVEL VIAGENS E TURISMO, 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-400 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000048

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514489855 BRISA CONSTANTE - UNIPESSOAL LDA REACT-EU_SI APOIAR.PR.Madeira
FAZER FACE AS QUEBRAS DAS VENDAS NO PERÍODO DE 2020 ONDE OS CUSTOS FIXOS 

MANTIVERAM-SE
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-205 Ribeira Brava 17 188,26 17 188,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000049

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510369278
HR HOLIDAY RENTAL MADEIRA, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira

A pandemia COVID-19 afetou significativamente a atividade da empresa, pois devido ao 

cancelamento das diversas reservas a empresa sofreu uma quebra na sua faturação de 46,86% 

(2019 vs 2020). Neste sentido, este incentivo irá proporcionar um grande apoio à tesouraria da 

empresa nesta fase que a atividade está a retomar à normalidade.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-248 Funchal 12 006,08 12 006,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000050

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513054073 IMPARAVELENIGMA - UNIPESSOAL LDA
APOIO A TESOURARIA  -APOIAR 

MADEIRA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 16 959,96 16 959,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000051

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511011482
JOSE ALBERTO DOS RAMOS 

RODRIGUES DE SOUSA LDA

Apoiar a tesouraria assim como o 

pagamento de rendas não 

habitacionais

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais do beneficiário 

particularmente afectado pelas medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção 

da saúde pública associadas à pandemia COVID-19, e assim permitir a continuidade da sua 

atividade.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-071 Funchal 48 928,66 48 928,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000052

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511269420
CARLOS SARAIVA - MADEIRA - 

EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, S.A.
APOIAR VIDAMAR MADEIRA APOIO TESOURARIA EMPRESA COVID 19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000053

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514201886
DANIEL PITA - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira

A pandemia Covid-19 afetou significativamente a atividade da empresa , devido ao cancelamento 

de reservas, provocando assim uma quebra na faturação da empresa na ordem dos 67,10%. Neste 

incentivo, este incentivo irá proporcionar um grande apoio à tesouraria da empresa neste fase 

que a atividade está a retomar à normalidade.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-038 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000054

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511236999
PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO-TURÍSTICAS LDA
Apoio tesouraria e rendas apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendasnão habitacionais 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-024 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

606/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000055

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511093110 COSTA DE BAIXO - TURISMO LDA Apoiar Tesouraria apoiar a tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-215 Ponta do Sol 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000056

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511165420 PASTELARIA RAVIOLI LDA

Pastelaria Ravioli - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua tesouraria 

assim como o pagamento de rendas não habitacionais, uma vez que teve um acentuado 

decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-043 Santa Cruz 46 240,00 46 240,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000057

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA Apoiar.pt.madeira Apoiar Maderia 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-251 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000058

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515575321
MARCELLO CORREA GOIS, UNIPESSOAL 

LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-082 Funchal 5 864,13 5 864,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000059

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513564390 SUNDAY IMPACT - LDA Apoiar.pt.madeira Apoiar Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9225-210 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000060

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511104960
IDEIAS E CRIAÇÕES - PUBLICIDADE EM 

TÊXTEIS, LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-260 Funchal 15 935,49 15 935,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000061

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509938159 VIOLETS TO BLOOM - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - VIOLETS TO BLOOM - 

UNIPESSOAL LDA

 Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação. Este tem como principal foco a tesouraria da empresa, bem como as suas 

rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este incentivo, uma forma de colmatar 

algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 2019, sendo este um “balão de 

oxigénio” no panorama atual da empr

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-015 Santa Cruz 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000062

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187580 ESTEVÃO & MARIA LDA
APOIO A TESOURARIA  -APOIAR 

MADEIRA

Em suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua tesouraria e permite qua 

a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar com a sai atividade 

económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-051 Funchal 46 000,00 46 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000063

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511015674 CATANHO & FERNANDES LDA Apoiar Madeira
A empresa precisa deste apoio par conseguir se manter no mercado, visto ter sido muito afetada 

com o fecho e diminuição de clientes
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-065 Funchal 9 398,40 9 398,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000064

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511049692 ESBOÇO - DECORAÇÕES LDA
APOIAR.PT.Madeira Esboço 

Decorações, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Esboço Decorações, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-082 Funchal 49 000,00 49 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000065

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511010516
FLORIDA-CONSTRUÇÕES IMOBILIARIAS 

DA MADEIRA S.A.
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

607/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000066

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511007248 EUSTÁQUIO FERNANDES, FILHOS S.A. APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-027 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000068

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513758798
TEIXEIRA COUTO - LUZ & EVENTOS , 

UNIPESSOAL LDA

TEIXEIRA COUTO - LUZ & EVENTOS, 

UNIPESSOAL LDA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-089 Funchal 107 654,23 107 654,23 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000069

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513464077 NINI - DESIGN CENTER LDA
APOIAR.PT.Madeira Nini - Design 

Center Lda.
APOIAR.PT.Madeira Nini - Design Center Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-082 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000070

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508947790 SIMETRIFLOOR - LDA Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-038 Funchal 45 799,99 45 799,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000071

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 168772019 JOÃO PAULO NUNES FERRAZ
APOIAR.PT.Madeira João Paulo Nunes 

Ferraz
APOIAR.PT.Madeira João Paulo Nunes Ferraz 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-058 Funchal 17 700,00 17 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000072

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 703954865
ANTONIO DA CAMARA - CABEÇA DE 

CASAL DA HERANÇA DE                                                   

APOIAR.PT.Madeira António da Camara 

- Cabeça de Casal da Herança
APOIAR.PT.Madeira António da Camara - Cabeça de Casal da Herança 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-110 Funchal 10 521,87 10 521,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000073

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191120 ARLINDO BASÍLIO - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-173 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000074

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511126522
FÁTIMA FERREIRA - INSTITUTO DE 

BELEZA LDA
Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 510,26 510,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000075

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509969909 CAETANO & ROMEU, LDA
APOIAR.PT.Madeira Caetano & Romeu 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira Caetano & Romeu Lda. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-288 Funchal 18 000,00 18 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000076

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195702 FIGUEIRA & GOMES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000
Câmara de 

Lobos
3 338,40 3 338,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000077

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA
APOIAR.PT.Madeira Loja do Chá, 

P.N.J.A., Lda.
APOIAR.PT.Madeira Loja do Chá, P.N.J.A., Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-056 Funchal 42 722,74 42 722,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

608/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 
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Data Início/ 

Start-up 
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Data Fim 

Aprovada/ 
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Operation 

Date

Código 
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Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000078

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511231806

ECO-COLOR - COMERCIALIZAÇÃO E 

RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS 

UNIPESSOAL LDA

Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 17 805,46 17 805,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000079

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511067062
ALEXANDRE & CORREIA DE JESUS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira Alexandre & 

Correia de Jesus, Unipessoal, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Alexandre & Correia de Jesus, Unipessoal, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-280 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000080

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513063838 SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Smilemachine - Candidatura ao sistema 

de incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua tesouraria 

assim como o pagamento de rendas não habitacionais, uma vez que teve um acentuado 

decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-046 Funchal 41 850,49 41 850,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000081

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511038534
CAR-CORREIA & AVELINO RODRIGUES, 

LDA

APOIAR.PT.Madeira CAR Correia & 

Avelino Rodrigues Lda.
CAR Correia & Avelino Rodrigues Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-036 Funchal 7 535,61 7 535,61 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000082

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514594640 ALÉXIS FREITAS, UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-161 Calheta 6 861,63 6 861,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000083

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 911010726 MANUEL FIGUEIRA, HERDEIROS Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 11 832,67 11 832,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000084

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510875238
FILIPE VIEIRA FREITAS, UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Filipe Vieira Freitas 

Unipessoal Lda.
APOIAR.PT.Madeira Filipe Vieira Freitas Unipessoal Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-310 Funchal 5 973,44 5 973,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000085

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510472915
OSTENTA PÉROLA ALOJAMENTO LOCAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Ostenta Pérola 

Alojamento Local Lda.
APOIAR.PT.Madeira Ostenta Pérola Alojamento Local Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000086

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511167733
TABACARIA E BIJUTARIA, CLASSIC 

CENTER, UNIPESSOAL LDA
Apoiar Reforçar a tesouraria da empresa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000087

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182830
PÉROLA MADEIRENSE DOS TÁXIS, 

LIMITADA
Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-749 Funchal 10 926,91 10 926,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000088

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012802 FREITAS & PERESTRELO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-706 Funchal 6 461,31 6 461,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

609/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP
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Aprovação/ 
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Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000089

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513815813 NICE SOUVENIR , UNIPESSOAL LDA Quebra 2020

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19, contribuindo para preservar a sua liquidez e a continuidade da sua atividade 

económica.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-130 Porto Moniz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000090

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510304745
REGRESSO DAS LETRAS RESTAURAÇÃO 

E ANIMAÇÃO LDA

APOIAR.PT.Madeira Regresso das 

Letras Restauração e Animação Lda.
APOIAR.PT.Madeira Regresso das Letras Restauração e Animação Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 53 500,00 53 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000091

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182325 MANUEL TEIXEIRA DE ORNELAS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-418 Funchal 2 352,32 2 352,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000092

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510878105 DTL TOURS, LDA APOIAR.PT.Madeira DTL Tours Lda. APOIAR.PT.Madeira DTL Tours Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-126 Funchal 15 800,01 15 800,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000093

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003161 CAIRES & MARTINS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-147 Santa Cruz 2 728,44 2 728,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000094

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511055781
SOCIEDADE CASA DE CHA DO FAIAL, 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-056 Santana 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000095

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511215851
MARIA JOSÉ SARGO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-269 Funchal 2 918,48 2 918,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000096

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 192384287 ANA PAULA FERNANDES GONÇALVES                                                                       Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-288 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000097

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514139706
TWILIGHT MOMENTS - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Twilight Moments - 

Unipessoal, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Twilight Moments - Unipessoal, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-044 Funchal 13 708,18 13 708,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000098

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511068514
FRANCISCO ROQUE GOMES DA SILVA, 

SUCESSOR LDA

APOIAR.PT.Madeira Francisco Roque 

Gomes da Silva Sucessor, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Francisco Roque Gomes da Silva Sucessor, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-077 Funchal 47 545,27 47 545,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000099

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511258720 LISETA MONDIM FERREIRA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-270 Funchal 5 893,11 5 893,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

610/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 
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Operation typology
NIF
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cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000100

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515538299 POSITIVAMBITION - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 13 594,67 13 594,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000101

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513298550 DIAS DE AVENTURA - LDA Apoiar.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais  afetada pelas medidas 

de confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19, contribuindo para preservar a sua liquidez e a continuidade da sua atividade 

económica.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 42 340,00 42 340,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000102

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182414 IVO & IVA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-092 Funchal 3 670,57 3 670,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000103

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511173792 M. CAMPOS & A. CAMPOS LDA Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-015 Funchal 7 251,97 7 251,97 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000104

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513001450
MAGIA & HARMONIA - UNIPESSOAL 

LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-023 Funchal 6 308,31 6 308,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000105

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513448543 OPTIMIZING SMILE - UNIPESSOAL, LDA. Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 7 917,23 7 917,23 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000106

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511184549
RESTAURANTE MAR BRANDO - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 20 830,74 20 830,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000107

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510783236 MOURA & BERENGUER, LDA
APOIAR.PT.Madeira Moura & 

Berenguer Lda.
APOIAR.PT.Madeira Moura & Berenguer Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-183 Funchal 10 215,18 10 215,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000108

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513353860 FF MADEIRA - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira FF Madeira - 

Unipessoal Lda.
APOIAR.PT.Madeira FF Madeira - Unipessoal Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-603 Funchal 9 069,24 9 069,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000109

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511085117 RJP CLEAN SOLUTION, LDA Apoiar.PT.Madeira

O actual projecto passa por utilizar os meios que, publicamente, foram disponibilizados: UE e 

governo regional, para apoiar a liquidez da empresa e atenuar os custos das rendas não 

habitacionais e quebra de facturação sofrido, no contexto da pandemia COVID 19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 48 400,00 48 400,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000110

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511107374 MARCOS ROSA & ROSA LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-018 São Vicente 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

611/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000111

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188340 JOSÉ DE SOUSA & VIEIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 3 684,29 3 684,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000112

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511100531 MARCOS MARQUES ROSA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-018 São Vicente 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000113

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515132195
GLOBALTEL - SOLUÇÕES HOTELEIRAS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIO A TESOURARIA E APOIO AO 

PAGAMENTO DE RENDAS
APOIO A TESOURARIA E PAGAMENTO DE RENDA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-440 Funchal 7 417,12 7 417,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000114

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509135200 LABIRINTO DA FAMA, LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-262 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000115

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511133642
CORALINA - VIAGENS E TURISMO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-020 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000116

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514021985 MÓVEIS QUALIDADE E CONFORTO, LDA
APOIAR.PT.Madeira Móveis Qualidade 

e Conforto, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Móveis Qualidade e Conforto, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-105 Funchal 19 050,00 19 050,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000117

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510124852
CITY BUBBLES - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira City Bubbles - 

Animação Turística Unipessoal Lda.
APOIAR.PT.Madeira City Bubbles - Animação Turística Unipessoal Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-376 Funchal 11 731,32 11 731,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000118

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511179898
MADEIRA GLOBAL - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira Madeira Global - 

Hotelaria e Restauração, Unipessoal 

Lda.

APOIAR.PT.Madeira Madeira Global - Hotelaria e Restauração, Unipessoal Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-070 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000119

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511124562 RESTAURANTE MOZART LDA
APOIAR.PT.Madeira Restaurante 

Mozart, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Restaurante Mozart, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-250 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000120

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514423099 PROSA LUMINOSA - UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-018
Câmara de 

Lobos
1 918,73 1 918,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000121

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509263410 NUNES & NASCIMENTO, LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-428 Ponta do Sol 1 153,54 1 153,54 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

612/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000122

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514361409
JUDITA'S LAUNDRETTE, UNIPESSOAL 

LIMITADA
Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-098 Funchal 5 736,27 5 736,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000123

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514203501
CURIOUS DIMENSION - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira CURIOUS 

DIMENSION - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira CURIOUS DIMENSION - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL LDA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-281 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000124

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511070675 TEIXEIRA NEVES & FILHOS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-046 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000125

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

APOIAR.PT.Madeira MLE - Madeira 

Leisure Entertainment Restauração 

Animação Lda.

APOIAR.PT.Madeira MLE - Madeira Leisure Entertainment Restauração Animação Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-999 Santa Cruz 46 000,00 46 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000126

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511057938 ESTALAGEM MONTE VERDE LDA
APOIAR.PT.Madeira Estalagem Monte 

Verde Lda.
APOIAR.PT.Madeira Estalagem Monte Verde Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-110 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000127

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511282281 LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 18 700,95 18 700,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000128

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511030126
ILHEUMAR, SOCIEDADE TURISTICA DO 

NORTE, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-032 Porto Moniz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000129

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511211120
MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-219 Funchal 15 020,98 15 020,98 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000130

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511263015 J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA
APOIAR.PT.Madeira J. N. A. Distribuição 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira J. N. A. Distribuição Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-025 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000131

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513401458 SOMAR GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-168 Funchal 6 552,73 6 552,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000133

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076738 H.M. - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S.A.
APOIAR.PT.Madeira H.M. - Exploração 

Hoteleira, S.A.
APOIAR.PT.Madeira H.M. - Exploração Hoteleira, S.A. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-046 Funchal 64 000,00 64 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

613/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000134

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511017243 ROSA,DRUMOND & JOAQUIM LDA APOIO.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-209 São Vicente 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000135

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510864139 PALADARBÓNUS - LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-087 Funchal 9 132,18 9 132,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000136

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510303021
KING BOLOS - PADARIA E PASTELARIA, 

LDA

APOIAR.PT.Madeira King Bolos - 

Padaria e Pastelaria Lda.
APOIAR.PT.Madeira King Bolos - Padaria e Pastelaria Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-114

Câmara de 

Lobos
45 479,90 45 479,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000137

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511197993

REVISTIMADE - COMÉRCIO A RETALHO 

LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LDA

APOIAR.PT.Madeira Revistimade Com. 

Retalho Livros Jornais Art. Papelaria 

Lda.

APOIAR.PT.Madeira Revistimade Com. Retalho Livros Jornais Art. Papelaria Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-998 Funchal 17 967,87 17 967,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000139

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510271359

VERDEVERTENTE PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS 

ORNAMENTAIS UNIPESSOAL LDA

Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-249 Santa Cruz 14 359,94 14 359,94 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000140

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511166516
INTURMED - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA
Apoiar.PT.Madeira

Pretende-se com o actual projeto apoiar a tesouraria da empresa, especialmente fragilizada pelas 

quebras de faturação verificadas, resultado da pandemia do vírus COVID19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-026 Funchal 18 000,00 18 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000141

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513547878
RADICAL TROPICAL - RESTAURAÇÃO 

LDA

APOIAR.PT.Madeira RADICAL TROPICAL 

- RESTAURAÇÃO LDA
APOIAR.PT.Madeira RADICAL TROPICAL - RESTAURAÇÃO LDA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-062 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000142

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514316020 VALÉRIO GOUVEIA & SANTOS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-170 Santa Cruz 9 408,76 9 408,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000143

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511238720
HOSPEDAGEM TURÍSTICA COSTA LINDA 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

A empresa apresenta uma redução de faturação em 2020, no valor de 255848,30 em relação ao 

ano de 2019.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9225-050 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000144

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513964053
RESENDES LASER & COSMÉTICA, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

APOIAR.PT.MADEIRA - Auxiliar na continuidade da atividade da empresa bem como minimizar os 

custos com a renda.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-401 Funchal 14 659,08 14 659,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000145

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511162294
CASA DOS LAMEIROS - TURISMO DE 

HABITAÇÃO LDA
Apoiar.PT.Madeira

A empresa apresenta uma redução de faturação em 2020, comparado com 2019, no valor de 

162.788,25 euros.Assim, a sua candidatura pretende ser beneficiada, com um apoio à falta de 

liquidez.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-211 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

614/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000146

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511213654
O CANTINHO D'ALDEIA RESTAURAÇÃO, 

LDA
APOIAR.PT MADEIRA

A presente candidatura é feita no âmbito de quebras de faturação significativas da entidade 

provacadas pela situação pandémica atual, com o objetivo de ajudar a liquidez e a tesouraria.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-152 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000147

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA
APOIAR.PT.Madeira Hotel - Euromoniz, 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira Hotel - Euromoniz, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-095 Porto Moniz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000148

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510232388
CLÁUDIA RUBINA SPÍNOLA FREITAS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira Cláudia Rubina 

Spínola Freitas, Sociedade Unipessoal, 

Lda.

APOIAR.PT.Madeira Cláudia Rubina Spínola Freitas, Sociedade Unipessoal, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-158 Funchal 7 298,60 7 298,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000149

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510317456 ALL AROUND BRANDS, LDA
APOIAR.PT.Madeira All Around Brands, 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira All Around Brands, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-105 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000150

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 234408510 LUDOVICO DE SOUSA GONÇALVES                                                                         
APOIAR.PT.Madeira Ludovico de Sousa 

Gonçalves
APOIAR.PT.Madeira Ludovico de Sousa Gonçalves 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-071 Funchal 1 503,01 1 503,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000151

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511228953
MADEIRA EXPLORERS - TURISMO DE 

LAZER LDA
APOIAR.PT MADEIRA

A presente candidatura no âmbito do programa APOIAR.PT. MADEIRA deve-se a necessida de 

liquidez provocada pela pandemia atual. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000152

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511059760 GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA
APOIAR.PT.Madeira Gregório Telo de 

Menezes, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Gregório Telo de Menezes, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000153

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510373976
GERAÇÃO SÓLIDA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-014 Santa Cruz 18 900,00 18 900,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000154

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514932490 ARCADA IDÍLICA - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-720 Funchal 8 907,51 8 907,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000155

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511042272 INSULARCAR - RENT A CAR, LDA
APOIAR.PT.Madeira Insularcar - Rent a 

Car, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Insularcar - Rent a Car, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000156

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511122632
QUINTA MIRABELA - 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS S.A.

APOIAR.PT.Madeira Quinta Mirabela - 

Estabelecimentos Hoteleiros, S.A.
APOIAR.PT.Madeira Quinta Mirabela - Estabelecimentos Hoteleiros, S.A. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-046 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

615/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000157

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 193088860 MIGUEL ANGELO SILVA PESTANA                                                                         Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-612 Funchal 5 093,65 5 093,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000158

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514299410 YONERUSA, LDA Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-683 Funchal 43 691,80 43 691,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000159

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511251785
TAGGIA XCVI - CONSULTADORIA E 

PARTICIPAÇÕES LDA

APOIAR.PT.Madeira Taggia XCVI - 

Consultadoria e Participações, Lda.
Taggia XCVI - Consultadoria e Participações, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000160

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035047
FERREIRA,BRAZÃO,CAPELO & SOUSA 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Ferreira, Brazão, 

Capelo & Sousa, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Ferreira, Brazão, Capelo & Sousa, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-027 Funchal 17 028,00 17 028,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000161

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514924160
VIADANA MEAT PRODUCTS , LDA 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Viadana Meat Products - Candidatura 

ao sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-025 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000162

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192037
LUDGERO MOURA & MACEDO, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-138

Câmara de 

Lobos
11 529,93 11 529,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000163

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012438 ALVES,RODRIGUES & SPINOLA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-021 Funchal 10 831,45 10 831,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000164

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515012092 SINÓNIMO CURIOSO - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira Sinónimo Curioso, 

Unipessoal, Lda
APOIAR.PT.Madeira Sinónimo Curioso, Unipessoal, Lda 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-305 Funchal 4 645,45 4 645,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000165

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511255365 FIDÉLIO FIGUEIRA - UNIPESSOAL LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-163
Câmara de 

Lobos
42 400,00 42 400,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000166

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511096909
TOWN HOTELS - INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA

APOIAR.PT.Madeira Town Hotels - 

Investimentos Turísticos Lda.
APOIAR.PT.Madeira Town Hotels - Investimentos Turísticos Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-198 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000167

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510693563 Z TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

ZTRAVEL - Candidatura ao sistema de 

incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-058 Funchal 4 790,73 4 790,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

616/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000168

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511277520 MARTINS & FIGUEIRA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-020 Santa Cruz 16 005,96 16 005,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000169

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513765735 SÓLIDO FAMOSO - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-045 Funchal 27 000,00 27 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000170

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511037201 GARCES & FARIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-251 Ribeira Brava 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000171

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511038437
FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

sta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos compromi

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-332 Ribeira Brava 42 700,00 42 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000172

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511285167 RODRIGUES & CRÓ, UNIPESSOAL, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-156 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000173

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510662137

MOTORLOBOS - MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDA

APOIAR.PT.Madeira Motorlobos - 

Manutenção Reparação de Veículos 

Automóveis, Unipessoal, Lda.

APOIAR.PT.Madeira Motorlobos - Manutenção Reparação de Veículos Automóveis, Unipessoal, 

Lda.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-165

Câmara de 

Lobos
14 073,33 14 073,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000174

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510566561
TUKXI MADEIRA - TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-044 Funchal 18 660,00 18 660,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000175

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511226195
HERNÂNI MARTINS, UNIPESSOAL 

LIMITADA
APOIAR.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-231 Funchal 14 300,75 14 300,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000176

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511226543
MOUNTAIN EXPEDITIONS - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria e às rendas, 

em virtude da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-257 Santa Cruz 41 200,00 41 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000177

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511198256 ZITIS - RESTAURANTES ,LDA
APOIAR.PT.Madeira Zitis - 

Restaurantes, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Zitis - Restaurantes, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-237 Santa Cruz 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000178

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511179057
CAJUTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT MADEIRA

Do que ficou exposto, resulta clara a necessidade de meios financeiros líquidos e o impacto 

positivo que o presente apoio revestirá.
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-020 Funchal 49 156,60 49 156,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

617/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000179

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189052 FAUSTO & GOUVEIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 2 524,99 2 524,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000180

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513812059
SCG - SILVEIRA, CASTRO E GONÇALVES, 

LDA
APOIAR.PT.Madeira

O Programa “APOIAR.PT.Madeira” tem por objetivo apoiar a tesouraria assim como o pagamento 

de rendas não habitacionais das micro, pequenas e médias empresas,
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-026 Funchal 16 542,12 16 542,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000181

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000111 APARTAMENTOS GORGULHO LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 103 710,18 103 710,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000182

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515745138 MARGEM VIOLETA - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-176 Funchal 3 462,16 3 462,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000183

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510527655 PIRÂMIDODISSEIA - RESTAURAÇÃO LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 21 000,00 21 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000184

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511209860
SENGOARTE - ARTIGOS REGIONAIS E 

ARTESANATO LDA
APOIAR.PT.Madeira

O Programa “APOIAR.PT.Madeira” tem por objetivo apoiar a tesouraria assim como o pagamento 

de rendas não habitacionais das micro, pequenas e médias empresas, que atuem em setores 

particularmente afetados pelas medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção 

da saúde pública associadas à pandemia COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-318 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000185

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514409410 TEMES & CAIRES, LDA Francelhos Apoiar APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-057 Funchal 7 232,29 7 232,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000187

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511144334
O PILAR DAS REFEIÇÕES - SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES, LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-136 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000188

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511133880
JOÃO JOEL DA SILVA ALVES - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA

APOIAR.PT.Madeira João Joel da Silva 

Alves - Empreendimentos Turísticos 

Lda.

APOIAR.PT.Madeira João Joel da Silva Alves - Empreendimentos Turísticos Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-647 Funchal 12 117,77 12 117,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000189

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513220909 MEGA DRINKS - DISTRIBUIÇÃO, LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 109 000,00 109 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000192

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511147228 JORGE & FREITAS LDA APOIAR.MADEIRA APOIAR.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-068 Funchal 4 439,00 4 439,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

618/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000193

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514433701 RUI FILIPE SOUSA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-119 Santa Cruz 1 814,00 1 814,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000194

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511091567 JUVENAL & ELISABETE LIMITADA
Apoio à liquidez da empresa e apoio ás 

rendas.

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições demanutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-027 Funchal 15 255,42 15 255,42 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000195

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 503114707

MATEFRI - MONTAGEM E ASSISTENCIA 

TECNICA DE ELECTRONICA E FRIO 

UNIPESSOAL LDA

Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-030 Santa Cruz 2 977,21 2 977,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000196

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515556572 DISCRETOS INSTANTES - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-216 Santa Cruz 14 475,58 14 475,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000197

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514171596
PEDAÇOS DE SUCESSO - UNIPESSOAL 

LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-058 Funchal 12 297,36 12 297,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000198

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509685218 MEMÓRIAS AUTÊNTICAS, LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-066 Funchal 20 397,24 20 397,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000199

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513456007
FERNANDO ÂNGELO FIGUEIRA, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-059 Funchal 16 386,63 16 386,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000200

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013248 J. CARDOSO, S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade, melhorar a tesouraria no sentido de satisfazer os seus 

compromissos  e manter os postos de trabalho. 
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-163 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000201

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511146078

MADPOINT RENT A CAR - SOCIEDADE 

DE COMÉRCIO E ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Considera-se muito importante este apoio para esta micro empresa, no sentido de garantir a sua 

continuidade no futuro.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000202

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511032978
VILA VENTURA-ACTIVIDADES 

TURISTICAS S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

As principais preocupações situam-se ao nível da recuperação da atividade; melhoria da 

tesouraria e manutenção do emprego. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-028 Santa Cruz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000203

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 223538426
INORINA RAQUEL FIGUEIRA 

VASCONCELOS GOMES

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa; melhorar a sua tesouraria para satisfazer todos os seus 

compromissos e manter o seu posto de trabalho.
16-09-2021 01-01-2020 24-09-2021 9000-080 Funchal 13 110,20 13 110,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

619/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000204

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513435069
APAVEPA - APARTAMENTOS AVENUE 

PARK, UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-046 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000205

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511101317
LUÍS CORREIA - SUCESSOR DE MARIA 

JOSÉ SOUSA, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000206

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151560
SMARTCONTROL - SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS E ELECTRÓNICOS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-086 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000207

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514793600 SUMÁRIOCEÂNICO LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-042 Porto Moniz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000208

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514081759 RSNG, UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-012 Funchal 16 875,00 16 875,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000209

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511269838 RAMREST UNIPESSOAL, LDA
APOIAR.PT.Madeira Ramrest 

Unipessoal, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Ramrest Unipessoal, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-059 Funchal 50 023,42 50 023,42 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000210

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511093764 C.A.E.A. IMPORTAÇÃO LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-203 Ribeira Brava 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000211

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511064250
ESTALAGEM S. VICENTE - 

EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS LDA
São Vicente APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de quase 69%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-031 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000212

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513838686
MIGUEL, ROBERTO & TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Miguel, Roberto & Timóteo - Saúde e 

Bem Estar, Lda. - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua tesouraria 

assim como o pagamento de rendas não habitacionais, uma vez que teve um acentuado 

decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-209 Funchal 27 000,00 27 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000213

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514721995
MOMENTODISPONÍVEL - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira

O Programa “APOIAR.PT.Madeira” tem por objetivo apoiar a tesouraria assim como o pagamento 

de rendas não habitacionais das micro, pequenas e médias empresas, que atuem em setores 

particularmente afetados pelas medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção 

da saúde pública associadas à pandemia COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-162 Santa Cruz 3 796,68 3 796,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000214

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515586404 AQUA MOOVE- UNIPESSOAL LDA

Aquamoov - Candidatura ao sistema de 

incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-436 Funchal 6 391,58 6 391,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

620/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000215

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511198043
JOSÉ PEREIRA DE ABREU DE JESUS - 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-314 Ponta do Sol 1 595,04 1 595,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000216

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514317124 HEARTMADE, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-685 Funchal 10 917,44 10 917,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000217

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194102 LEANDRO JANES & MENDES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-104 Funchal 3 827,39 3 827,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000218

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511043155
APARTAMENTOS TURISTICOS 

CASTANHEIRO, S.A.
Candidatura Apoiar.PT Madeira

A empresa Apartamentos Turísticos do Castanheiro S.A. pretende recorrer ao Apoiar.PT Madeira 

para apoio à tesouraria afetada pelo Covid. A quebra de faturação foi na ordem dos 66% 

comparando a faturação de 2020 com o ano de 2019

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-025 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000219

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511184107 GÓIS & CORREIA LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-094 Funchal 3 105,50 3 105,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000220

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514728710 GREATEST JOY - UNIPESSOAL LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Pretende-se o apoio à tesouraria para esta micro empresa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-097 Funchal 9 045,70 9 045,70 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000221

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513280375 BRISACURIOSA - LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000222

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508650933 DUNASPAR - MINIMERCADO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-079 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000224

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509255485 FARRAMONUMENTAL - LDA RECT_EU-SI APOIAR.PT.Madeira

O Apoiar.pt.Madeira tem como objetivo apoiar a tesouraria assim como o pagamento das rendas 

nao habitacionais das micro, pequenas e medias empresas que atuem em setores 

particularmente afetados pelas medidas do confinamento , decorrentes das medidas de protecao 

da sude publica associadas à pandemia COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 49 045,90 49 045,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000225

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514008547
QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL LDA
Madeira 14-20

Este projeto, resume-se essencialmente, na promoção da reparação da crise que se fez sentir e 

que permanece, no contexto da pandemia de COVID 19, e respetivas consequências sociais. 

Visando assim a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-177 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000226

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510089577
OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT MADEIRA

Do que foi exposto, resulta clara a necessidade de meios financeiros líquidos e o impacto positivo 

que o presente apoio revestirá.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-020 Funchal 112 000,00 112 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

621/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000228

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511041942

QUINTA DO FURÃO - SOCIEDADE DE 

ANIMAÇÃO TURISTICA E AGRICOLA DE 

SANTANA LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-082 Santana 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000229

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510416578 PLENOHOTEL - UNIPESSOAL, LDA Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-163 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000230

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511026544
FERNANDO CAMPOS,GAMA & 

FERREIRA LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-075 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000231

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514390638
ESPADAS E ARCADAS - UNIPESSOAL 

LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000232

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003650 SANTOS & VIEIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-043 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000233

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511231598 BCN CHALLET , LDA APOIAR PT MADEIRA

Este apoio é de uma enorme importância para a empresa, pois irá permitir à empresa melhorar as 

suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo, contribuindo para preservar a 

sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos 

que as rendas têm ao nível das despesas fixas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-156 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000234

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511067852
A CORRIOLA - FLORES E DECORAÇÃO 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-046 Funchal 6 353,61 6 353,61 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000235

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182392 MEIA SERRA - RESTAURAÇÃO LDA APOIAR.PT.Madeira

Este apoio é de uma enorme importância para a empresa, pois irá permitir à empresa melhorar as 

suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo, contribuindo para preservar a 

sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos 

que as rendas têm ao nível das despesas fixas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-156 Funchal 46 130,47 46 130,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000236

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511272944

RHEA - DIVE - ACTIVIDADES MARÍTIMO 

TURÍSTICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA

Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de 

confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia 

COVID-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-001 Porto Santo 11 735,53 11 735,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000237

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 214878317
Jose António Rodrigues Ferreira de 

Freitas
Apoiar.pt.Madeira Apoiar a tesouraria da empresa 16-09-2021 01-01-2020 04-02-2022 9000-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000238

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510383998
MARQUES PEREIRA & BRASÃO SANTOS, 

LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-084 Funchal 6 016,09 6 016,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

622/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000239

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510379966
EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-093 Porto Moniz 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000240

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182643
MANUEL JOÃO ABREU, UNIPESSOAL 

LDA
Manuel Abreu APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 54%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 1 641,62 1 641,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000241

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514752572 ANA CAMACHO, UNIPESSOAL LDA Ana Camacho APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 56,7%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-290 Funchal 3 307,71 3 307,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000242

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511114443 TRÉ & IRMÃOS - RESTAURANTES LDA Tré & Irmãos APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 66,9%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-749 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000244

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513557156 PARADISE CIRCUS, LDA Paradise Circus APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 42,1%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-108 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000245

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514002336 REAL IMPERATRIZ, LDA APOIAR.PT.Madeira

Este apoio é de uma enorme importância para a empresa, pois irá permitir à empresa melhorar as 

suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo, contribuindo para preservar a 

sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos 

que as rendas têm ao nível das despesas fixas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-156 Funchal 42 700,00 42 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000246

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 507991303
CASAS DA LEVADA - TURISMO RURAL, 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Apoio à tesouraria da empresa, em virtude da redução da faturação em 2020, comparado com 

2019.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9385-237 Calheta 6 755,48 6 755,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000247

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514129905
IGOR RODRIGUES DE FREITAS, 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.PT.Madeira

Pretende-se com o actual projeto apoiar a tesouraria da empresa, especialmente fustigada pelas 

quebras de faturação verificadas em consequência da pandemia causada pelo vírus COVID19
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-019 Funchal 13 230,91 13 230,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000248

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514383445
CESÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.PT.Madeira

Pretende-se com o actual projeto apoiar a tesouraria da empresa, especialmente fragilizada pelas 

quebras de faturação verificadas, como resultado da pandemia do vírus COVID19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-138

Câmara de 

Lobos
7 895,32 7 895,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000249

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511080204

SOLPURO - SOCIEDADE DE LAZER E 

PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS, 

S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa, melhorar a sua tesouraria de forma a conseguir 

satisfazer os seus compromissos, mantendo os seus postos de trabalho.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-157 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000250

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510148662 03 CREATIVE, UNIPESSOAL LDA

Pristine Wilderness Web Services Lda. - 

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-158 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

623/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000253

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002530 VIEIRA & ENCARNAÇÃO, LDA Vieira & Encarnação APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 53%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-027 Funchal 19 650,00 19 650,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000254

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 25 317,30 25 317,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000255

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510251021 TROPIKALDREAM - RESTAURANTES LDA Tropikaldream APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 47%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-161 Funchal 20 700,00 20 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000256

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000324
DUAS TORRES-EXPLORAÇÕES 

TURISTICAS DA MADEIRA LDA
Duas Torres APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 70%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-536 Funchal 48 713,47 48 713,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000257

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511022735
HIDROENERGIAS-AGRICULTURA E 

ENERGIA LDA
APOIAR.PT.MADEIRA Apoio à tesouraria da empresa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-288 Ribeira Brava 37 142,90 37 142,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000258

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514754621 BE MARKET, LDA APOIAR.PT - BE MARKET, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-051 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000259

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511178026
TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS 

LDA

APOIAR.PT - TRIBOARÁUS I - 

PRODUTOS NATURAIS, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-209 Funchal 6 385,03 6 385,03 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000260

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012667 F. ABRAHAM RODRIGUES, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-047 Funchal 9 238,58 9 238,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000261

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278810
PÃOCOMTRADIÇÃO, PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA

APOIAR.PT - PÃOCOMTRADIÇÃO, 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 30-09-2021 9050-292 Funchal 14 056,44 14 056,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000262

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004249 M. FERNANDES CAMACHO LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-067 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000263

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513702644 SOLOBIO, PRODUTOS BIOLÓGICOS, LDA
APOIAR.PT - SOLOBIO, PRODUTOS 

BIOLÓGICOS, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-768 Funchal 18 600,00 18 600,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

624/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000264

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515056022
PLUTOSPETFOODS, S.A. (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-047 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000265

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000266

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510153542 SPLENDIDCHOICE, LDA APOIAR.PT - SPLENDIDCHOICE, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-167 Funchal 55 554,88 55 554,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000267

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511249403
HOTILHA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS 

LDA
Hotilha APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 47,9%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-568 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000268

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513173943 SUPREMO GULOSO UNIPESSOAL - LDA Supremo APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 35,4%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-440 Funchal 17 330,61 17 330,61 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000269

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511016905 BRAZÃO,CAMACHO & FERNANDES LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “ APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000270

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511214626 SEVERINO & PESTANA LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “ APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000271

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511097840
BORMADEIRA - BORDADOS DA 

MADEIRA LDA
Apoiar Madeira

Tem como objetivo apoiar a tesouraria que atuem em setores particularmente afetados pelas 

medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à 

pandemia COVID-19, contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade 

económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos 

operadores económicos, melhor

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-067 Funchal 37 301,02 37 301,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000272

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515207241 NINE RENT A CAR, LDA APOIAR:PT:MADEIRA
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “ APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 4 790,82 4 790,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000273

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514387378 NEVES & VACAS, LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 5 442,54 5 442,54 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000274

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514269154 MANOBRA FANTASIA -UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-119 Funchal 16 800,00 16 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

625/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000275

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510145876 C.S. - REPARAÇÕES, LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-071 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000276

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508858020 SPAZIO TURISMO, UNIPESSOAL LDA APOAIR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-145 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000277

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510801544

UNIVERSO - EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, 

RESTAURANTES, BARES E SNACK BARES, 

UNIPESSOAL LDA.

Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-054 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000278

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511227507

JARDIM, BARBEITO & PINTO - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000279

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508616514 PALCO DA MEMÓRIA, LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-051 Funchal 23 700,00 23 700,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000280

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511034393 MANUEL & ISIDRO LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-087

Câmara de 

Lobos
40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000281

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508416183 PRÁTICAS INOVADORAS-LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-050 Ribeira Brava 18 200,01 18 200,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000282

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511114427
BRAVA DOCE - PASTELARIA E 

CONFEITARIA LDA
Apoiar.PT.Madeira

Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-000 Ribeira Brava 31 031,36 31 031,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000283

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511271352 ANGELINO & FILHOS, LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “ APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-095 Porto Moniz 14 629,25 14 629,25 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000284

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514453907
MARIA CIDÁLIA RODRIGUES, 

UNIPESSOAL LDA
REACT-EU_SI APOIAR.PT.Madeira Promoção e recuperação. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-135 Calheta 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000285

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509871224 CABEÇO DA CRUZ, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-137 Porto Santo 1 446,07 1 446,07 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

626/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000286

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000715 J.A. TEIXEIRA & COMPANHIA, S.A. Apoio à Tesouraria

Este projeto, resume-se essencialmente, na promoção da reparação da crise que se fez sentir e 

que permanece, no contexto da pandemia de COVID 19, e respetivas consequências sociais. 

Visando assim a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-067 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000287

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515517518
MARCELINO DUARTE NÓBREGA, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira

Este apoio é de uma enorme importância para a empresa, pois irá permitir à empresa melhorar as 

suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo, contribuindo para preservar a 

sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos 

que as rendas têm ao nível das despesas fixas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-017 Funchal 9 979,67 9 979,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000288

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511265816 BORDAL HOUSES, LDA

Incentivo APOIAR para recuperação 

económica, resposta da saúde pública 

e transição climática no contexto da 

pandemia da COVID-19

Tem como objetivo apoiar a tesouraria que atuem em setores particularmente afetados pelas 

medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à 

pandemia COVID-19, contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade 

económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos 

operadores económicos, melhor

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 5 210,28 5 210,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000289

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000626 HENRIQUE A.RODRIGUES & CA LDA Apoio à Tesouraria

Este projeto, resume-se essencialmente, na promoção da reparação da crise que se fez sentir e 

que permanece, no contexto da pandemia de COVID 19, e respetivas consequências sociais. 

Visando assim a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-080 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000290

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510703143 FORTALEZOÁSIS - LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-032 Funchal 9 036,01 9 036,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000291

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509355900
JSHJE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES, LDA
Apoiar.PT.Madeira

Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 35 076,30 35 076,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000292

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511138369
BAÍA BRAVA - SOCIEDADE DE 

HOTELARIA E SIMILARES LDA
APOIAR APOIAR PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-033 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000293

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 125074867 JOÃO GOMES Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-068 Funchal 34 796,00 34 796,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000294

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004125 JOÃO OLAVO & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-005 Funchal 1 222,85 1 222,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000295

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511134550
JOSE VIEIRA & VASCONCELOS - 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 477,98 2 477,98 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000296

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001851 FREITAS & BERENGUER, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-783 Funchal 2 728,33 2 728,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

627/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000297

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189206 CÔRTE & FERNANDES - TÁXIS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-139 Ribeira Brava 1 788,19 1 788,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000298

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510064132
TENDÊNCIAS EXPLOSIVAS - 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-037 Funchal 17 683,08 17 683,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000299

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514761997 RUI ALBERTO GOMES, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-043 Santa Cruz 2 400,66 2 400,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000300

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509999930 DESAFIO BENÉFICO - UNIPESSOAL LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-174 Funchal 8 575,84 8 575,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000301

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076835
EIRA DO SERRADO - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA
ADAPTAR RAM O subsídio à exploração que se estima obter é de 40 000,00 Euros. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9030-317

Câmara de 

Lobos
40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000303

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513192158 ANÍBAL PAIXÃO & PINTO, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000304

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 128784547
AQUILES OLIVEIRA DOS SANTOS 

MACHADO

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa; melhorar a tesouraria da empresa e manter os postos 

de trabalho, de forma a dar continuidade ao seu projeto.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Funchal 16 351,79 16 351,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000305

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004729 SOTERO & FREITAS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-163
Câmara de 

Lobos
4 245,00 4 245,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000306

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035918 JOÃO LINO PEREIRA GONÇALVES, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA - JOÃO LINO 

PEREIRA GONÇALVES,LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-054 Funchal 73 240,75 73 240,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000307

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511051832 PAIXÃO & MESQUITA LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-053 Porto Moniz 42 000,01 42 000,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000308

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511090242
GUANABARA - COMÉRCIO DE 

ARTESANATO LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa, assim como melhorar a liquidez e a manutenção dos 

postos de trabalho existentes.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 6 591,19 6 591,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

628/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000309

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510823149

CRUCIALPROGRESSO - CONTABILIDADE, 

CONSULTORIA E FISCALIDADE, 

UNIPESSOAL LDA

Apoio à Tesouraria e ao Pagamento de 

rendas não habitacionais

Este projeto, resume-se essencialmente, na promoção da reparação da crise que se fez sentir e 

que permanece, no contexto da pandemia de COVID 19, e respetivas consequências sociais. 

Visando assim a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-123
Câmara de 

Lobos
9 114,45 9 114,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000310

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510689817
ELEGANTE & CATITA - COMÉRCIO DE 

ARTESANATO UNIPESSOAL LDA
Elegante & Catita APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 74,3%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-089 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000311

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511123230 ABREU & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-208 Funchal 7 479,23 7 479,23 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000312

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511075413
PLANETA AZUL - VIAGENS E TURISMO 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000313

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509883214
MAIS SABOR, PASTELARIA, BEBIDAS E 

RESTAURAÇÃO, LDA
Apoiar.pt.Madeira Apoiar.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 04-02-2022 9400-172 Porto Santo 17 010,00 17 010,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000314

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182015 PAULO FRANCISCO, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-209 São Vicente 5 615,66 5 615,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000315

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514120444
INVENTARGLAMOUR - UNIPESSOAL 

LDA

Apoio Tesouraria no contexto da 

recuperação econômica à pandemia 

COVID-19

Com a concretização deste projeto, o promotor verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção da 

sua atividade em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-168 Funchal 14 485,91 14 485,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000317

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511147627 M N JARDIM - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-641 Calheta 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000318

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076126 RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA
APOIAR.PT.Madeira Restaurante O 

Almirante Lda.
APOIAR.PT.Madeira Restaurante O Almirante Lda. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-241 Funchal 19 839,57 19 839,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000319

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511270062
N. LUIS PEREIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira N. Luis Pereira, 

Sociedade Unipessoal Lda.
APOIAR.PT.Madeira N. Luis Pereira, Sociedade Unipessoal Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-241 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000320

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 246337869
MANUEL DE JESUS FERNANDES 

FERNANDES
Apoiar.PT.Madeira

Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-012 Funchal 10 342,62 10 342,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

629/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000321

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218575
CONTASÓLIDAS - CONTABILIDADE E 

FISCALIDADE, LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-533 Funchal 6 724,33 6 724,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000323

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006241 NÓBREGA & CAIRES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-359 Funchal 2 839,85 2 839,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000324

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511054432
LUSITANAFORMA-FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA LDA
Apoio à Tesouraria

Este projeto, resume-se essencialmente, na promoção da reparação da crise que se fez sentir e 

que permanece, no contexto da pandemia de COVID 19, e respetivas consequências sociais. 

Visando assim a preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-011 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000326

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151241
NEWTRAVEL - VIAGENS E TURISMO, 

LDA
APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 18 015,00 18 015,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000327

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511254717
ANA ABREU CORREIA - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR PT MADEIRA 

Este apoio é de uma enorme importância para a empresa, pois irá permitir à empresa melhorar as 

suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo, contribuindo para preservar a 

sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos 

que as rendas têm ao nível das despesas fixas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-183 Santa Cruz 20 102,49 20 102,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000328

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510749798 LOBO FARIA, LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-547 Ponta do Sol 3 813,09 3 813,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000329

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509375499
AN ISLAND APART, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-224 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000330

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 189309539 MARIA DA PAZ TEIXEIRA ALVES                                                                         

Apoio Tesouraria no contexto da 

recuperação econômica à pandemia 

COVID-19

Com a concretização deste projeto, o promotor verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção da 

sua atividade em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-155 Porto Santo 8 155,35 8 155,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000331

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510286585
A MELHOR TRADIÇÃO - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT - A MELHOR TRADIÇÃO - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-098 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000332

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511164947
CASA VITAL - APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-218 Ponta do Sol 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000333

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514821337 BASE CURIOSA - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - BASE CURIOSA - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-034 Funchal 2 283,91 2 283,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

630/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000335

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510694780
MADEIRA GREEN TRAIN - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Madeira Green Train - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-737 Funchal 12 177,60 12 177,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000336

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515718815 ALVES & SOLANO, LDA

Alves & Solano - Candidatura ao 

sistema de incentivos à liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-737 Funchal 7 761,29 7 761,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000337

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515589110 GRADUALSPRING - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-208 Funchal 2 020,05 2 020,05 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000338

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514669357 MADEVAPE, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000339

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510530699
ANSELMO GREGÓRIO DE 

VASCONCELOS, UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-095 Porto Santo 2 077,41 2 077,41 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000340

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514740930
CASCATA D'IGUARIAS - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-679 Funchal 10 153,43 10 153,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000341

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205961
CASA DA BICA DE PAU - EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000342

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511120265 CAIM & ARAÚJO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 04-02-2022 9100-156 Santa Cruz 5 559,02 5 559,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000343

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511272960
HUMBERTO NÓBREGA, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-052 Santa Cruz 2 135,71 2 135,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000344

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509379567
PLENOACERTO - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-679 Funchal 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000345

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511148372 BABO - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA
APOIAR.PT.Madeira Babo - Atividades 

Turísticas Lda.
APOIAR.PT.Madeira Babo - Atividades Turísticas Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-656 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

631/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000346

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515750280 GOUVEIA & PARAVIZO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-215 Ribeira Brava 3 343,60 3 343,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000347

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510272908
OÁSIS D'AJUDA - DISTRIBUIÇÃO 

ALIMENTAR, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000348

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510393918 ONDANENÚFAR CABELEIREIROS, LDA Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID-19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-139 Calheta 10 930,86 10 930,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000349

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511101481 FERNANDES & ABREU, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-058 Funchal 11 579,75 11 579,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000350

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511095406
MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-156 Porto Moniz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000351

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003471 NEVES JARDIM & SOUSA LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Este projeto permitirá assegurar a sustentabilidade da empresa, assim como melhorar a sus 

tesouraria e manter os seus postos de trabalho.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 10 888,06 10 888,06 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000352

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515006491 SUMIPÃO ROSCIO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-035 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000354

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511202334 RICARDO SANCHO - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-065 Funchal 21 124,41 21 124,41 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000355

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508983568 SENTIDO PADRÃO UNIPESSOAL - LDA Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID-19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-174 Funchal 9 786,74 9 786,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000356

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510751288 FAVORITERAINBOW - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000357

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005202 FIGUEIRA & CAIRES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-092
Câmara de 

Lobos
1 901,97 1 901,97 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

632/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000358

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510415580
SILHUETAFELIZ - BELEZA E BEM-ESTAR 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID-19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-219 Funchal 14 876,70 14 876,70 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000359

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511011032 JOSE LUIS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-027 Funchal 9 804,02 9 804,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000360

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511124686
FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000361

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511281382
NUNO LUÍS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL 

LDA

Apoio Tesouraria no contexto da 

recuperação econômica à pandemia 

COVID-19

Com a concretização deste projeto, o promotor verá melhoradas  as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas  as condições de manutenção da 

sua atividade em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-117 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000362

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514623152 SONHO EXÓTICO LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de 

manutenção do seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-095 Porto Moniz 15000 15000 FEDER 1

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000363

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511025505
SILVA & BRAZÃO-BARES E 

RESTAURANTES DA MADEIRA LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000364

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511210620
LAURI CAVALCANTI - CONSULTÓRIO 

MEDICO DENTÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-022 Funchal 10 043,59 10 043,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000365

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514462760 ESQUEMA TROPICAL - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-156 Porto Moniz 4 557,96 4 557,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000366

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 503207047
VILARLOMBO, SOCIEDADE IMOBILIARIA 

S.A.
Candidatura APOIARPT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-720 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000367

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511279574
BRAZÃO TÁXI SERVICES, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-097 Santana 4 388,20 4 388,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000368

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-679 Funchal 8 154,14 8 154,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

633/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000369

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182066 JOSÉ LUÍS RAMOS & ANA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 3 280,02 3 280,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000370

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511096445
MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA

APOIAR.PT.Madeira Mercadinho da 

Ajuda Produtos Alimentares Lda.
APOIAR.PT.Madeira Mercadinho da Ajuda Produtos Alimentares Lda. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-098 Funchal 54 459,04 54 459,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000371

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511284322 NELSON LALA - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-527 Ponta do Sol 4 428,71 4 428,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000373

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 135627460 JOSE MANUEL DE ABREU GONÇALVES                                                                      APOIAR.PT MADEIRA
Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-329 Ponta do Sol 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000374

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514950943 MADEIRAEVERGREEN TRAVEL, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-203 Machico 11 910,56 11 910,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000375

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192193 TAXIS BRAZ & BRAZ,LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-014 Funchal 2 049,42 2 049,42 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000376

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511281714
ALEXGO TRAVEL - VIAGENS TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-415 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000377

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511056079 CESARIO & SILVA LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar. PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-217 São Vicente 6 393,84 6 393,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000378

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515172421
CAFETARIA DAS QUEIMADAS, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoio à tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-107 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000379

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511196466 TEIXEIRA & VÍRGILIO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-216 Santa Cruz 7 262,53 7 262,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000380

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510580815 AUGIMPERIO - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID-19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-248 Funchal 4 693,12 4 693,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

634/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000382

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510728324 TROPICALVINTAGE - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-542 Funchal 44 324,74 44 324,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000383

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 210480203
PAULO FERNANDO MENDONÇA 

RODRIGUES                                                                   
Paulo APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 28,7%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-162 Santa Cruz 2 396,49 2 396,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000384

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510927254 FÁTIMA AZEVEDO, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 18 000,00 18 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000385

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 195374274 FILOMENA DE JESUS JOÃO                                                                              Filomena APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 60,5%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-158 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000387

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511027494 FREITAS, FERRAZ & RIBEIRO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 12 481,91 12 481,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000389

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515306533 JUPICOLET - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-413 Santa Cruz 13 156,58 13 156,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000390

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189036 FERNANDO M. NEVES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000
Câmara de 

Lobos
4 841,12 4 841,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000391

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511089597
LAZERMAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-196 Porto Santo 15 525,00 15 525,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000392

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012268 MARTINS & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-309 Ribeira Brava 2 462,45 2 462,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000393

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194552
RUI ANDRADE & PALMIRA ATOUGUIA 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-095 Funchal 2 892,91 2 892,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000394

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187955 SOUSA & FRANÇA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 1 247,70 1 247,70 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

635/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000395

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188706
CORREIA VIEIRA & FERNANDES, 

LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-124 Funchal 4 080,49 4 080,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000396

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515054917 SELECTA TRADIÇÃO - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Compensação com custos face à quebra de faturação e rendas (COVID-19). 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-720 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000398

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511089449 DUNAS - VIAGENS E TURISMO LDA APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-162 Porto Santo 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000399

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514182458 PRIMAVERA NA COLINA - LDA Apoiar Apoio ao funcionamento da empresa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-120 Funchal 27 854,71 27 854,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000400

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511242131
FOZ DA RIBEIRA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-052 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000401

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511181337 ARLINDO & QUINTAL, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-042 Funchal 4 134,46 4 134,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000402

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509503284 RITUALORIGINAL - UNIPESSOAL LDA CANDIDATURA APOIAR MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-122 Funchal 8 591,67 8 591,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000403

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511132026

JOSÉ ALBERTO FÉLIX CÂMARA - 

EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E 

SIMILARES, LDA

Candidatura APOIAR PT. MADEIRA APOIAR PT. MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-249 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000404

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511031459 FERREIRA & LOPES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIO.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-058 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000405

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188757 LUÍS FIGUEIRA & FILHOS LDA Apoiar.pt.Madeira Apoiar.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 04-02-2022 9400-155 Porto Santo 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000406

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513728392
CARLA ANDREIA JESUS & HUMBERTO, 

LDA
Carla & Humberto APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 30%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-060 Santa Cruz 11 027,32 11 027,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

636/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000407

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510283179 COTTONPLANET - LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-246 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000408

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511014384 ESCORCIO & RODRIGUES LDA Apoiar.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da 

pandemia COVID-19, abreviadamente designado Programa “APOIAR.PT.Madeira”.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000409

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 512052107 NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-247 Calheta 44 400,01 44 400,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000410

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511132611 ALFREDO GOMES CAMACHO LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 4 144,24 4 144,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000411

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513847391 ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA Apoiar PT Madeira
Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-759 Funchal 15 763,26 15 763,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000412

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189850 ANTÓNIO JARDIM & TERESA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-088 Funchal 1 271,20 1 271,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000414

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511049145
ARGO MADEIRA - COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA
APOIAR.PT MADEIRA

Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-119 Funchal 44 400,01 44 400,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000416

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513518223 SYMPATHY MAKERS - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000417

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511206119 LAVANDARIA CLÁSSICA LDA Apoio à tesouraria .Apoiar.Pt.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-163 Funchal 14 091,71 14 091,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000418

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508513243
ROSA GIGANTE - RESTAURAÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000419

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508908620
INCLUIÊXITO - ESCOLA DE CONDUÇÃO 

UNIPESSOAL LDA
CANDIDATURA APOIAR PT MADEIRA APOIAR PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-376 Santa Cruz 8 609,21 8 609,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

637/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000420

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191855 JOSÉ BAPTISTA & SILVA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-117 Machico 2 344,79 2 344,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000421

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190093 ANDRE FERREIRA DE SOUSA, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-063 Ribeira Brava 5 226,55 5 226,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000422

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513629610 COSTA NÁUTICA - LDA ADAPTAR-RAM
Pretendemos colmatar as dificuldades de liquidez da empresa, resultante da quebra de faturação 

2019/2020 por consequência da crise económica e financeira por impacto do covid 19
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-215 Santa Cruz 14 800,39 14 800,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000423

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511258780
AREIA DOURADA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Em resumo este projeto irá permitir minimizar os impactos negativos ligados à redução da 

liquidez da empresa, tão necessária para assegurar os compromissos básicos da empresa, 

nomeadamente com os trabalhadores entre outros.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-011 Porto Santo 12 727,36 12 727,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000424

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511132883

MELIM QUATRO - ESTUDOS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Melim Quatro - 

Estudos e Empreendimentos 

Imobiliários Lda.

APOIAR.PT.Madeira Melim Quatro - Estudos e Empreendimentos Imobiliários Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-048 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000425

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218524
AUTO ACESSÓRIOS COLOMBO, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-179 Porto Santo 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000426

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513010041 PAUTA DOMINANTE - LDA
APOIAR.PT.Madeira Pauta Dominante, 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira Pauta Dominante, Lda. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000428

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514696427 ALQUIMIA LUNAR - LDA APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-133 Porto Santo 17 748,92 17 748,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000429

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218559 O BRILHO DA SORTE, TABACARIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-065 Funchal 7 149,81 7 149,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000430

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511236050
VISÕES AQUADÉLICAS - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-150 Funchal 9 593,91 9 593,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000431

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515273520
ORLANDO FARIA PEREIRA, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-362

Câmara de 

Lobos
2 621,34 2 621,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

638/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000432

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510150144 ANDRADE & VELOSA, LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-231
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000433

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513501584 SÓLIDA VIRTUDE - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 44 500,00 44 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000434

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511175213
JOSÉ MANUEL FERNANDES BARBOSA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-117 Santa Cruz 713,31 713,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000435

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514927836 SONHOS AFOITOS - LDA Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-139 Calheta 8 395,73 8 395,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000436

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509829783
SEMILHA STUDIO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-224 Funchal 5 371,91 5 371,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000437

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514976365 SPLENDIDEPISODE - UNIPESSOAL LDA Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 1 155,01 1 155,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000438

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514452358 VILA TERESINHA , UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira VILA TERESINHA , 

UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-025 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000439

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511220260 GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL LDA
GILBERTO LOPES UNIPESSOAL LDA  - 

APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-152

Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000441

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510737439 ILHATÁXIS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-199 Funchal 13 834,63 13 834,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000442

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511097603 AMA VIAGENS E TURISMO LDA AMA VIAGENS E TURISMO  - APOIAR.PT APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-012 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000443

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510609201 FÁBIO FERREIRA, UNIPESSOAL LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-215 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

639/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000444

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005229
MOUNTAIN VIEWS - TRANSPORTE E 

TURISMO, LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-129 Ribeira Brava 8 635,90 8 635,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000445

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511183585 AURÉLIO FERREIRA & FERREIRA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-150 Funchal 5 923,32 5 923,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000446

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511175604 FOTO CANHAS LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-208 Ribeira Brava 19 050,00 19 050,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000447

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218753
SNACK-BAR O CANTINHO DO ATLETA 

LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-215 Funchal 8 232,20 8 232,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000448

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511055552 IDÍLIA & JOSÉ GONÇALVES LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa; melhorar a tesouraria no sentido de continuar a 

assumir os seus compromissos e manter os postos de trabalho.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 8 388,27 8 388,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000449

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510437303 MADEIRINHA, LDA. APOIAR.PT - MADEIRINHA, LDA.

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-289 Funchal 15 768,00 15 768,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000450

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000030 ABREU & FREITAS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-217 Funchal 5 317,65 5 317,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000451

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 507802039 PLATAFORMA DA VIDA, LDA
APOIAR.PT - PLATAFORMA DA VIDA, 

LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-450 Funchal 24 318,13 24 318,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000452

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511269536 FERREIRA & JARDIM UNIPESSOAL LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-121

Câmara de 

Lobos
1 378,19 1 378,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000453

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515035076 RECEITA GLACIAR - RESTAURAÇÃO LDA
APOIAR.PT - RECEITA GLACIAR - 

RESTAURAÇÃO LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 23 000,01 23 000,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000454

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508355508 MITOS CELTAS, LDA Mitos APOIAR 2021 Empresa com quebra de fatura de 56,6%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-404 Funchal 39 492,51 39 492,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

640/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000455

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509335373
SERRANO & GONÇALVES - COMÉRCIO 

DE EMBALAGENS, LDA

SERRANO & GONÇALVES COMERCIO DE 

EMBALAGENS LDA   - APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-068

Câmara de 

Lobos
7 695,79 7 695,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000456

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510429416
ENCANTOS&TRADIÇÕES - COMÉRCIO 

DE PRODUTOS TRADICIONAIS, LDA
APOIO A TESOURARIA 

Em suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua tesouraria e permite qua 

a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar com a sai atividade 

económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 11 160,92 11 160,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000457

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190263 HENRIQUE GARCIA - UNIPESSOAL LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 638,82 1 638,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000458

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509773451 RJMF, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-105 Porto Santo 15 949,82 15 949,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000459

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511250380
RODRIGUES BAR/RESTAURANTE - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-242 Porto Santo 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000460

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509938221 SINTA MAGIA UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-227 Porto Santo 47 782,81 47 782,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000461

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511185553 FIRMINO & TEIXEIRA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 4 173,68 4 173,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000462

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509326145
SPORTLOOK - COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT - Sportlook - Comércio de 

Artigos de Desporto, Unipessoal Lda

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-020 Funchal 75 925,36 75 925,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000464

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514271710 CALDEIRÃO D'ESTRELAS - LDA APOIO A TESOURARIA

APOIAR.PT.MADEIRAEm suma este projeto aumenta a liquidez da empresa fortalecendo a sua 

tesouraria e permite qua a mesma aumente os seus capitais próprios, o que lhe permite continuar 

com a sai atividade económica de forma mais favorável. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-129 Funchal 18 658,89 18 658,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000465

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510825915 PRAZERES & CÂMARA, LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivos à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-208 Funchal 18 750,00 18 750,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000466

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511061676
TURITRANS - AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA

Compensação das perdas de VN 

registadas em 2020.
Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-054 Santa Cruz 16 500,00 16 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

641/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000467

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186185
ANÍBAL & GONÇALVES, UNIPESSOAL, 

LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-393 Funchal 3 061,60 3 061,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000468

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515347329 TEORIABUNDANTE LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa assim como a melhoria da sua tesouraria, no sentido de 

solver os seus compromissos com todas as entidades externas e desta forma dar continuidade ao 

seu projeto.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-019 Funchal 6 693,51 6 693,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000470

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513880038 RODRIGUES & SOARES LDA
Compensação das perdas de VN 

registadas em 2020
Compensação das perdas de VN registadas em 2020 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-046 Funchal 8 093,20 8 093,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000471

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218664
FILHOS DO MAR - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

FILHOS DO MAR - EXPLORAÇÃO 

RESTAURANTES, LDA  - APOIAR.PT
APOIAR.PT,MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-130

Câmara de 

Lobos
17 516,91 17 516,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000472

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511273495 ROTA DOS CETÁCEOS, UNIPESSOAL LDA APOIAR PT Madeira
Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-024 Funchal 41 200,00 41 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000473

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511127928
CHIANA - TRANSPORTES E TURISMO, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-128 Ribeira Brava 5 818,67 5 818,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000474

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514544236 FACHADA SELECTA - LDA APOIAR.PT - FACHADA SELECTA - LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-289 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000475

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511066562 CERVEJOLANDIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-472 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000476

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514056436 LURDES & LUÍS SILVA, LDA APOIAR.PT - LURDES & LUÍS SILVA, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-019 Funchal 3 424,72 3 424,72 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000477

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513642200 RICARDO ADRIAN, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - RICARDO ADRIAN, 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 12 362,60 12 362,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000478

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514425628
O PORTUGUÊS CAFÉ II - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 81 786,09 81 786,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

642/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000479

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187874 ALFREDO POMBO & FERNANDA LDA
APOIAR.PT.Madeira ALFREDO POMBO 

& FERNANDA LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-612 Calheta 4 912,36 4 912,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000480

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 176131809 LUIS PESTANA GOMES                                                                                  APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-720 Funchal 10444,53 10444,53 FEDER 1

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000482

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514139161
ANDREIA PATRÍCIA FREITAS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.Madeira ANDREIA PATRÍCIA 

FREITAS, UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-061
Câmara de 

Lobos
2 010,40 2 010,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000483

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076967
L.D.L. - EXPLORAÇÃO DE BARES, SNACK-

BARES E ESPLANADAS LDA
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-024 Funchal 125 783,53 125 783,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000484

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511095570
SANTA MARIA - ACTIVIDADES 

MARÍTIMO TURÍSTICAS, LIMITADA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000485

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509807666 PAIXÃO & FILHOS, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-329 Funchal 20 926,89 20 926,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000486

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513858644 FIGUEIRA & SILVA, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 9 242,64 € 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-209 Ribeira Brava 9 242,64 9 242,64 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000487

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511145454
GONÇALVES & GILBERTO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-254 Funchal 13 877,01 13 877,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000488

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035675
MIRADOURO-EXPLORAÇÕES DE 

RESTAURANTES LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-079

Câmara de 

Lobos
40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000489

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513811141
HUGE LAND, S.A. (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Huge Land - Candidatura ao sistema de 

incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no 

contexto da pandemia Covid-19

A empresa recorre a este sistema de incentivos na medida em que procura apoiar a sua 

tesouraria, uma vez que teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, dado 

o contexto de pandemia Covid-19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-012 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000490

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511235240
RESTAURANTE PRAIA DOS REIS 

MAGOS, LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-121 Santa Cruz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

643/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000491

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003897 CARLOS JARDIM, LDA. APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-138
Câmara de 

Lobos
8 763,83 8 763,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000492

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509733271
CAIXA DAS LEMBRANÇAS, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-315 Funchal 16 620,89 16 620,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000493

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511206445
J.C. CAMACHO MACEDO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-000 Ribeira Brava 1 175,53 1 175,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000494

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511197322 EUSÉBIO MARTINS & HENRIQUES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 722,08 2 722,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000495

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509876846
CAMINHOS & MELODIAS - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira CAMINHOS & 

MELODIAS - UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-169 Santa Cruz 1 916,88 1 916,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000497

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 176727752 LUIS PAULO MENDES DE ABREU                                                                          Apoiar.pt.madeira Apoio à Redução da facturação. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-213 Ribeira Brava 5 737,83 5 737,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000498

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513779213
LUÍS MACEDO & MIGUEL MACEDO, 

LDA
Apoiar.pt.madeira apoio à redução do volume de negócos 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-185 Funchal 9 252,16 9 252,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000499

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515288209
ANDORINHA NA PLANÍCIE - 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT - ANDORINHA NA PLANÍCIE - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-046 Funchal 11 087,37 11 087,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000500

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511116322 MENDES & CAPONTES LDA
APOIAR.PT.Madeira MENDES & 

CAPONTES LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 2 190,50 2 190,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000501

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510032052 YELLOWBARON - LDA APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-208 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000502

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002289
JOÃO CRISÓSTOMO FIGUEIRA DA SILVA 

S.A.
Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-328 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

644/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000503

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510008453 ATLANTICPEOPLE, UNIPESSOAL, LDA APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-024 Santa Cruz 18 166,38 18 166,38 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000505

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511212542 ISIDRO ABREU & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-075 Ribeira Brava 3 103,21 3 103,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000506

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509290388
RAFAEL & DOMINGOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-113 Ribeira Brava 2 156,40 2 156,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000507

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182813 GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA Giato - Atividades Hoteleiras Lda
Ao abrigo da portaria 323/2021, vimos pelo presente solicitar um apoio as rendas e quebra de 

faturação.
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Funchal 18 246,00 18 246,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000508

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515254053 RELATOTROFÉU - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-690 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000509

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511045450 VASCONCELOS & SAUL LDA Candidatura APOIAR.PT.Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 18 049,41 €. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 18 049,41 18 049,41 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000510

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511183623
CASA DA CAPELINHA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-000 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000511

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511185405
LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA
REACT-EU_SI APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-135 Calheta 41 549,14 41 549,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000512

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511269153 JOEL & ZÉLIA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-160 Funchal 2 122,15 2 122,15 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000513

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510670342 PAIXÃO & FREITAS, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-113
Câmara de 

Lobos
40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000514

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513499814 ENCANTOS DESPERTOS - LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-140 Funchal 21 201,57 21 201,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

645/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000515

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511223528
FUN - CENTROS TEMÁTICOS DO 

FUNCHAL LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-051 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000516

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514157194
DUARTE PATRÍCIO SANTOS, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-072 Santa Cruz 1 839,59 1 839,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000517

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513478094 CÉLEBRE SENSAÇÃO - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 18 900,81 €. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 18 900,21 18 900,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000518

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511281285
WESTVISTA - ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 23 166,42 23 166,42 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000519

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001371 JORGE & SILVA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 232,23 2 232,23 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000520

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510339646
PERÍCIA VELOZ - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-322

Câmara de 

Lobos
9 429,02 9 429,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000521

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509796664 DESTINO EXCITANTE - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Apoio à quebra na facturação 2019-2020 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-412 Machico 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000522

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002262
JOÃO FERNANDES BRAZÃO 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-024 Funchal 5 851,50 5 851,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000523

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510638279 STYLE4U, LDA Apoiar.pt.madeira Apoio à quebra na facturação 2019-2020 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-223 Ribeira Brava 4 837,63 4 837,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000524

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511028920 GOUVEIA,NETO & FREITAS LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-024 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000525

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515279609
DIAS GONÇALVES & AGUIAR 

GONÇALVES, LDA
APOIARPT MADEIRA

Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-105 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

646/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000526

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013876 JOEL & JESUS PESTANA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-270 Funchal 1 893,68 1 893,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000527

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 241516056 NUNO FILIPE BETTENCOURT FRANCO Candidatura APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-170 Santa Cruz 3 024,80 3 024,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000528

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511196180 ERNESTO DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-702 Calheta 11 025,56 11 025,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000529

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514815019 CÍRCULO FELIZ - UNIPESSOAL LDA
Compensação das perdas de VN 

registadas em 2020.
Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-119 Funchal 9 708,22 9 708,22 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000530

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511286830

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIARPT MADEIRA
Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-021 Funchal 7 883,80 7 883,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000531

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511124147 ESTALAGEM DO VALE LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-206 São Vicente 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000534

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513208682 TEIXEIRA & JESUS, LDA Apoiar.Pt.Madeira Apoiar.Pt.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-097 Funchal 24 306,55 24 306,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000535

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511007558 RODRIGUES & PAIXÃO, S.A. APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-617 Funchal 79 900,29 79 900,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000536

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278357 DOMINGOS & RODRIGUES, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-033
Câmara de 

Lobos
2 474,79 2 474,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000537

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511223170 CABELEIREIRO PATY LDA
APOIAR.PT.Madeira CABELEIREIRO 

PATY LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-087 Funchal 9 894,91 9 894,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000538

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511265581 RODRIGUES & ABREU, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-131 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

647/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000539

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 108269752
RITA DE FATIMA RODRIGUES 

GONÇALVES
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-111 Funchal 8 692,51 8 692,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000540

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514168927 GOLD MEDAL, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-054 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000541

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511105932 GARDEN SHOP - LDA
APOIAR.PT.Madeira GARDEN SHOP - 

LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-098 Funchal 13 142,63 13 142,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000542

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510632696
CASA DA VEREDA - TURISMO RURAL, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-255 Calheta 11 619,30 11 619,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000543

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511053720
COPO - DISTRIBUIÇÃO VINHOS, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT Madeira Copo Apoiar a tesouraria e o pagamento de rendas não habitacionais 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-251 Funchal 44 500,00 44 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000544

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510318495
ONDAS & VEREDAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS LDA
Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-378 Calheta 3 630,52 3 630,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000545

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514510943
MADERA - RYSZARD BARABAN, 

UNIPESSOAL LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivos à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-068 Funchal 3 911,88 3 911,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000546

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191790 ANTÓNIO BARBOSA & BARBOSA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-000 Santa Cruz 1 703,14 1 703,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000547

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195354 HORÁCIO & DOMINGAS PINTO LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 886,16 2 886,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000548

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190980 ÓSCAR & FERREIRA LDA
APOIAR.PT.Madeira ÓSCAR & FERREIRA 

LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-062 Funchal 1 622,85 1 622,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000549

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509456189
JAIME CAMACHO - TÁXI, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-775 Funchal 1 858,48 1 858,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

648/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000550

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 116868554 RUI ANTERO FERNANDES PESTANA
APOIAR.PT.Madeira Rui Antero 

Fernandes Pestana
APOIAR.PT.Madeira Rui Antero Fernandes Pestana 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 4 423,87 4 423,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000551

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510614310 SILÊNCIO DA MENTE - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 42 734,50 42 734,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000552

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195052 AGOSTINHO MARQUES & INÊS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-106 Santana 921,16 921,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000554

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511105681 ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA
APOIAR.PT.Madeira ENCONTRO TÍPICO - 

RESTAURANTE LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-107 Santana 15 900,00 15 900,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000555

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511034270
PERNETA & FIGUEIRA-SOCIEDADE DE 

REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 7 561,89 7 561,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000556

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 231345437 BRUNO JOSE ORNELAS DA COSTA
APOIAR.PT.Madeira Bruno José Ornelas 

da Costa
APOIAR.PT.Madeira Bruno José Ornelas da Costa 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-429 Funchal 1 650,37 1 650,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000557

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001088 AGOSTINHO J.GONÇALVES LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-048 Funchal 9 261,35 9 261,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000558

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004613 ANTONIO RODRIGUES CASTANHA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-160 Funchal 2 582,45 2 582,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000559

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 188088458 MAARI ANNIKKA VAYRYNEN                                                                              
APOIAR.PT.Madeira Maari Annikka 

Vayrynen
APOIAR.PT.Madeira Maari Annikka Vayrynen 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 12 338,38 12 338,38 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000560

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511138644 INÊS ABREU & FILHO LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-329 Funchal 3 349,06 3 349,06 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000561

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187009
ALBERTINO GOUVEIA & ODETA 

UNIPESSOAL LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-285 Funchal 2 812,57 2 812,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

649/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000563

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514411171 COLOSSAL ADVENTURE - LDA CANDIDATURA APOIAR PT MADEIRA APOIAR PT MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-077 Funchal 5 971,40 5 971,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000564

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514076186
NELSON NASCIMENTO, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-012 Funchal 4 162,19 4 162,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000565

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012462 GOMES DE FARIA, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-163
Câmara de 

Lobos
1 156,31 1 156,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000566

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509030009 DESTINALCANÇA - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-325
Câmara de 

Lobos
2 399,35 2 399,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000567

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511153201 MARTINHO & EULÁLIA RIBEIRO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-257 Funchal 4 942,95 4 942,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000568

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 224323555 ROSALINA DE SOUSA ORNELAS                                                                           APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-276 Funchal 5 610,25 5 610,25 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000569

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509477690
SABOR DIRECTO - PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-012 Funchal 41 500,00 41 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000570

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511206232
LUÍS MANUEL DE SOUSA CORREIA - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-149 Funchal 11 838,24 11 838,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000571

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511071000 FREITAS & MARTINS LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-116 Santana 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000573

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509393250
CIRILO VIEIRA REIS - TÁXI, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.pt.madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-079 Santa Cruz 9 873,53 9 873,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000574

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187734 JOSÉ FREITAS & CUSTÓDIA RAMOS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-025 Funchal 1 939,84 1 939,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

650/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000576

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511092288 JOÃO SABINO DIAS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA João Sabino Dias 

Lda
Apoiar Tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-400 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000577

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513235752 LDFP - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira_LDFP Apoiar a tesouraria e o pagamento de rendas não habitacionais 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-098 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000578

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004290
PROCARNE-PRODUTORES DE CARNE 

LDA
APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000579

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 507880471
REAL CANOA - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, LDA
APOIARPT MADEIRA

Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-076 Funchal 21 364,59 21 364,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000580

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511116373 LUIS & GOMES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-327 Funchal 5 670,05 5 670,05 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000581

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515650528
ALEXANDRE SPÍNOLA NUNES, 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Apoio à Quebra de facturação de empresa criada em Setembro de 2019 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-036 Machico 13 212,00 13 212,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000583

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151756 MACEDO & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-607 Funchal 3 116,18 3 116,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000584

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509823351 MADEIRA NB TRAVEL, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira MADEIRA NB 

TRAVEL, UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-056 Calheta 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000585

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511044160 JOÃO & PATRICIA, LDA Apoiar Madeira
Este apoio vem dar um grande contributo para a continuação da empresa no mercado. Esta 

pandemia veio reduzir imenso as receitas em 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-213 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000586

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511165560
RELOJOARIA PITA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

RELOJOARIA PITA SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA  - APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-028 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000587

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511273053
ARQG3 - ARQUITECTURA E DESIGN, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia COVID 19 | 

APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais da empresa 

contribuindo para preservar a sua liquidez e a continuidade da sua actividade económica. 

Compensar as despesas/custos fixos relativas ao exercício de 2020.Desenvolver ações 

vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade competitiva da empresa e a 

manutenção dos postos de trabalho.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-044 Funchal 8 300,87 8 300,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

651/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000588

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514415088 MAD ROAD TRIP, UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt.madeira Apoio à quebra de facturação 2019-2020 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-124 Machico 5 469,54 5 469,54 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000590

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514326760
EVOLUTION VARIANT - UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar.PT Ao abrigo da portaria 323/2021 vimos pelo presente solicitar um apoio à quebra de facturação. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-087 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000592

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189060 PAULO F. PESTANA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-127 Funchal 3 469,14 3 469,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000593

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001363 JOÃO VIEIRA PITA UNIPESSOAL, LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica 
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-296 Funchal 2 437,22 2 437,22 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000594

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511102933 SALÃO NEW STYLE - CABELEIREIRO LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-023 Funchal 908,94 908,94 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000595

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002610 V.FERNANDES LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 5 986,60 5 986,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000596

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151772 GONÇALVES PEREIRA & ORNELAS LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 758,86 1 758,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000597

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004605 ANTONIO DA SILVA GASPAR LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 628,71 628,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000598

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002637 V.BORGES & VIEIRA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-223 Funchal 2 777,62 2 777,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000599

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004354 CAIRES & SOUSA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000

Câmara de 

Lobos
6 432,55 6 432,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000600

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515079758
SOUTH ESSENCE, LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)
Apoiar PT Madeira

Pretende-se iniciar a comercialização de novos produtos destinados aos empresários madeirenses 

da área do turismo e hotelaria.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-011 Funchal 16 050,00 16 050,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

652/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000601

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513673687 BAÍA DE CORTESIA - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-032 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000602

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513512152 LETRAS CÉLEBRES - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-187 Santa Cruz 1 212,50 1 212,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000603

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515013692 MOUNTAINGADGET - UNIPESSOAL LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-086 Santa Cruz 1 048,11 1 048,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000604

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510978045 RADICALAMBITION, UNIPESSOAL, LDA. Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-268 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000605

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511263155 ELDA GOMES - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - ELDA GOMES - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-136 Funchal 11 214,28 11 214,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000606

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513953914

ESTRELA CRUCIAL - EXPLORAÇÃO DE 

BARES E SNACK BARES UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT - ESTRELA CRUCIAL - 

EXPLORAÇÃO DE BARES E SNACK BARES 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-075 Funchal 10 174,51 10 174,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000607

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514423994 ESTRELA DO ARQUIPÉLAGO - LDA
APOIAR.PT - ESTRELA DO 

ARQUIPÉLAGO - LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-075 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000608

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513776370 STATUSFLAMINGO - RENT A CAR, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-005 Funchal 12 274,77 12 274,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000609

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013043 ARLINDO ANDRADE LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-554 Funchal 3 025,02 3 025,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000610

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510749461 FIGUEIRA & MALHO, LDA FIGUEIRA & MALHO, LDA  - APOIAR.PT APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-095
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000611

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513017879
PETIT HOTELS - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 41 800,00 41 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

653/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000612

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515438120
GULOSOS CONTENTES - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT - GULOSOS CONTENTES - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-177 Funchal 7 251,52 7 251,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000613

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510322557 NIC & DAN, LDA APOIAR.PT - NIC & DAN, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-021 Funchal 6 953,88 6 953,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000614

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510068928 MAGIÀMESA, UNIPESSOAL - LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000616

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511272227 DMC (MADEIRA) S.A.

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19 da empresa DMC Madeira SA

A empresa teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, devido ao 

contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, está a recorrer a este sistema de incentivos que 

apoia a sua tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-011 Funchal 102 912,28 102 912,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000617

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511034377
ORLANDO HENRIQUES & HENRIQUES 

LDA
APOIARPT MADEIRA

Apoio à tesouraria do sector de actividade afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia covid 19.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-127 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000618

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012616 PINTO & PEREIRA LDA APOIAR.PT - PINTO & PEREIRA LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-019 Funchal 62 116,87 62 116,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000619

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511183925 BETTENCOURT & FREITAS LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 7 296,08 7 296,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000620

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509737390 RIT-ZONE, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000621

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514801140 SOUSA21, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - SOUSA21, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-361
Câmara de 

Lobos
4 907,81 4 907,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000622

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 102134910
AGOSTINHO ORLANDO PEREIRA 

RIBEIRO

APOIAR.PT - AGOSTINHO ORLANDO 

PEREIRA RIBEIRO

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 7 110,85 7 110,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000623

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514181150 JOSEFA SILVA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - JOSEFA SILVA, 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-098 Machico 8 446,20 8 446,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

654/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000624

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001193 JUNIOR & SILVA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-233 Funchal 4 851,75 4 851,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000625

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006012
UNIPANCA-PANIFICADORA DO CANIÇO 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-035 Santa Cruz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000627

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511238851
JSVHOTELARIA - EQUIPAMENTOS 

HOTELEIROS, LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apioar.PT.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e a continuidade da sua atividade económica.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-227 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000628

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511016700 FERNANDES TEIXEIRA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-672 Funchal 5 570,06 5 570,06 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000629

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511137176
OCTÁVIO CABRAL DE BRITO - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
ApoiarPT.Madeira

A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-076

Câmara de 

Lobos
7 370,95 7 370,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000630

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511172150 MARTINHO & HENRIQUES LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000

Câmara de 

Lobos
4 472,04 4 472,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000631

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188005 BRITO & LINO LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-330 Funchal 4 050,60 4 050,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000632

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186290 EDUARDO & OLIVIA LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 718,63 1 718,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000633

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513657835 FANTASIA DAS PRINCESAS, LDA APOIAR.PT.Madeira O promotor enquadra-se no incentivo e vem candidatar-se ao apoio 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-087 Funchal 7 358,86 7 358,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000634

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513725571 BUILDMAC, UNIPESSOAL LDA

Apoio à tesouraria assim como o 

pagamento de rendas não 

habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas, que atuem em 

setores particularmente afetados pelas 

medidas de confinamento

Com este projeto pretende-se essencialmente usufruir de um auxílio financeiro que irá ajudar a 

equilibrar a tesouraria da empresa e mitigar o elevado “peso” que o valor das rendas têm na 

estrutura financeira da empresa.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-005 Funchal 18 835,62 18 835,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000636

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511041527
ARAUJO,VILAS-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA
Araújo Vilas - Apoiar.PT.Madeira

O apoio à liquidez permitir-nos-á reforçar a resiliência necessária para manutenção da atividade 

até à recuperação económica.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-017 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

655/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000637

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514185252
SONHOS100BARREIRAS - UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-017 Funchal 9 205,89 9 205,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000638

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511047983 PIZZARIA ZONA VELHA LDA Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000639

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509651933 MARIA ZITA FRANÇA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT Madeira apoiar a tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-238 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000641

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508957656
SOLAR DO BOM JESUS - 

INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA
Apoiar Madeira Este apoio vem ajudar, a fazer aqueles pequenos pagamentos, que já estavam a ficar para traz. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-157 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000643

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510910203 CAPRICHOSA AVENTURA - LDA
PROJETO CAPRICHOSA - APOIAR 

MADEIRA
Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-166 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000644

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511222653
FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA
PROJETO F&N - APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000645

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509382878
CARLOS OLIVEIRA & PAULO OLIVEIRA, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-365 Funchal 6 101,70 6 101,70 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000646

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513751416 PETRONELLA & MANUELA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-144 Funchal 14 947,34 14 947,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000647

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510768903
SÓRUM MADEIRA - SOCIEDADE DE 

DESTILAÇÃO DA MADEIRA, LDA
PROJETO SÓRUM- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9225-050 Machico 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000648

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511069219
FLV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

FRUTA, LEGUMES E VERDURAS LDA

FLV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

FRUTA, LEGUMES E VERDURAS, LDA - 

APOIAR.PT

APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000
Câmara de 

Lobos
43 750,00 43 750,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000649

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510760546 AZULCARROSSEL - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-095
Câmara de 

Lobos
5 206,99 5 206,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

656/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000650

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511030134 FREITAS & ANDRADE LDA Apoiar Madeira
Em resumo o apoiar madeira, vem minimizar os prejuízos agravados pela pandemia e cobrir 

algumas despesas fixas.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000652

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511175590 SERRADO & FILHAS LDA PROJETO S&F- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-208 Ribeira Brava 42 743,86 42 743,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000653

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509211739
PARADA COLORIDA - RESTAURAÇÃO 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR .PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-555 Funchal 13 991,11 13 991,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000654

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511209711 ESPAÇO MILÉNIO - RENT-A-CAR LDA Apoiar Madeira Este apoio vem nos dar uma ajuda e até uma folga no pagamento dos custos fixos 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000656

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515736651
FLÁVIO AGUIAR TEIXEIRA, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-104 São Vicente 3 382,20 3 382,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000657

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511022883
C.I.A.M.-COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AUTOMOVEIS DA MADEIRA, S.A.
PROJETO CIAM- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-082 Funchal 110 699,53 110 699,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000658

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513192786 TROPICALREQUEST - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 12 325,87 12 325,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000659

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511140070
BAZAR MAR À VISTA - COMÉRCIO DE 

ARTEFACTOS REGIONAIS LDA
Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação e rendas – COVID19 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-000 Ribeira Brava 21 137,34 21 137,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000660

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510411266 VERTENTETROPICAL - UNIPESSOAL LDA PROJETO VT- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-142 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000661

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511111126 MANUEL JOSÉ, AGÊNCIA VIAGENS LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000662

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004060 MANUEL PEREIRA DOS REIS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 5 593,45 5 593,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

657/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000664

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 504222040
BRUGRANI - SOCIEDADE DE 

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA

Candidatura Brugrani, Lda 

APOIAR.PT.MADEIRA
APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-354 Porto Santo 33 795,90 33 795,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000665

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510831125
SMART CHOICE MADEIRA - 

AUDIOVISUAIS, LDA

PROJETO SMARTCHOICE- APOIAR 

MADEIRA
Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-110 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000666

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002440 J.S.MENESES S.A.

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19 da empresa  J.S.MENESES S.A.

A empresa teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, devido ao 

contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, está a recorrer a este sistema de incentivos que 

apoia a sua tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000667

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511026374 FERNANDES,RAMOS & NOBREGA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-155 Funchal 4 694,59 4 694,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000668

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511133634 LARANJA & SILVAS LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar. Pt. Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-107 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000669

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182180 JOSÉ CAMACHO & CAMACHO LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 495,68 1 495,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000670

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514585277 HENRIQUES & MENDONÇA, LDA ApoiarPT.Madeira
A candidatura Apoiar.pt.Madeira destina-se a financiar a tesouraria da empresa e com isso 

permitir preservar a liquidez e continuidade da sua atividade económica
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-035 Santa Cruz 3 470,77 3 470,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000671

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510209556 MADEIRAACTIVE HOLIDAYS, LDA Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-071 Funchal 16 140,00 16 140,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000672

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511071922 TUBARÃO MADEIRA - MERGULHO LDA Tubarão 2021 Empresa com quebra de fatura de 95,4%, de 2019 para 2020, com CAE principal é elegível. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-424 Funchal 9 020,74 9 020,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000673

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190379 JOSÉ LUIS & MARQUES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-156 Funchal 3 043,28 3 043,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000675

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186746 NUNES & RODRIGUES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 2 071,15 2 071,15 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

658/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000676

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513704094 ESPALHA EPOPEIAS - LDA

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19 da empresa Espalha Epopeias, 

Lda

A empresa teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, devido ao 

contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, está a recorrer a este sistema de incentivos que 

apoia a sua tesouraria.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-191 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000677

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004664
ORGANIFISCO GABINETE DE 

CONTABILIDADE E CONTENCIOSO LDA
Apoiar Madeira

A empresa recorre a este financiamento, de forma a que os prejuízos causados pela pandemia, 

não dificultem o ritmo da atividade
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 9 298,05 9 298,05 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000678

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186827
CARLOS ROSA & MENDONÇA, 

LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-065 Funchal 2 430,44 2 430,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000679

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511204450 GOUVEIA PINTO & MORGADO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-057 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000680

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511153147
NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E 

INTERNET LDA
Apoiar Madeira

Este projeto vem dar um animo devido a redução das receitas que tivemos, com este apoio 

conseguimos um melhor equilíbrio
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-155 Funchal 5 620,87 5 620,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000681

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 507948670 WAKZOME - COMÉRCIO DE MODA, LDA
PROJETO WAKZOME- APOIAR 

MADEIRA
Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-168 Porto Santo 80 000,00 80 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000682

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186606 SIDÓNIO & AUGUSTA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-225 Machico 2 985,35 2 985,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000683

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 176593900 RAFAEL PAULINO MENDES DE LEMOS                                                                      APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-315 Funchal 6 334,69 6 334,69 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000684

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510659250 EMIRATES PALM, UNIPESSOAL LDA Apoiar Madeira

Em resume todos os apoios são bem vindos sendo que nos há quase um ano só temos custo e 

nenhuma receita, se não fosse os escassos apoios e o dinheiro dos sócios já teríamos fechado há 

muito.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000685

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 224478214 AVELINO ANDRADE DE SOUSA                                                                            APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-077 Ribeira Brava 924,34 924,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000686

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 149052650 PEDRO JOAQUIM BRITO                                                                                 APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-206 Funchal 1 484,03 1 484,03 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

659/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000687

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012640 BARRETO & SANTOS LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 4 244,71 4 244,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000688

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513981969 TRAVELCENTRAL24, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-129 Santa Cruz 10 497,87 10 497,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000689

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205830 REINALDO & ANA GOUVEIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-332 Funchal 8 424,62 8 424,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000690

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 195651502 MARCO PAULO CAIRES                                                                                  APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-612 Calheta 4 305,33 4 305,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000691

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182074 PASCOAL & CAIRES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 4 838,06 4 838,06 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000692

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511144873 JOSÉ & RODRIGUES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-215 Ribeira Brava 1 774,76 1 774,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000693

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511179979 JOÃO PAULO FERNANDES LDA Reforçar a tesouraria da empresa manter a sustentabilidade 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-645 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000695

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514871326 NÓBREGA & MEDINA, LDA Apoiar.PT.Madeira Apoio à tesouraria e rendas não habitacionais. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-024 Santa Cruz 16 950,00 16 950,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000696

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511280122 PAPARAZIS - LDA
Apoio à tesouraria da empresa 

derivado à pandemia COVID-19

O projeto será benéfico à empresa para gerar liquidez suficiente para cumprimento das 

obrigações de curto prazo, e retoma gradual da atividade.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 10 907,36 10 907,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000697

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515008753 ROTEIROS DO PARAÍSO - LDA
Apoio à tesouraria da empresa 

derivado à pandemia COVID-19

O projeto será benéfico à empresa para gerar liquidez suficiente para cumprimento das 

obrigações de curto prazo, e retoma gradual da atividade.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-018 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000698

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 142396966 ANTONIO DE SOUSA                                                                                    Apoiar Madeira Este apoio vem nos ajudar a equilibrar a tesouraria que já começava a ser problemática. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

660/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000699

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511054335 FRUTARIA ENCARNAÇÃO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 22 875,00 22 875,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000700

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004818
LEONEL FAUSTINO SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-072 Santa Cruz 2 953,92 2 953,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000701

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514012633
EVENTOS & SONETOS, UNIPESSOAL 

LDA
PROJETO E&S- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-127 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000702

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510576117 INVENTAMAGIA - LDA
PROJETO INVENTAMAGIA- APOIAR 

MADEIRA
Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-171 Funchal 8 606,83 8 606,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000703

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190204
JOÃO CARDOSO & GÓIS - UNIPESSOAL, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-115

Câmara de 

Lobos
7 511,63 7 511,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000704

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511032480 LIRA & ABREU LDA Apoiar Madeira A empresa com este apoio consegue mais facilmente equilibrar a sua tesouraria de curto prazo. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-449 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000705

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509202934
SNTF - ACESSÓRIOS DE MODA, 

UNIPESSOAL LDA
PROJETO SNTF- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 11 910,26 11 910,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000706

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509804411 GBR, LDA APOIAR.PT.Madeira

Dadas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19 que se assistiu no último ano e meio, 

o cenário de se verem apoiados os principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida 

com um impacto decisivo na manutenção da atividade da sociedade

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 3 835,03 3 835,03 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000707

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514473983 ESTREIACARDINAL - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-217 Funchal 4 415,63 4 415,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000708

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013388 MURIEL & RIBEIRO S.A. Candidatura Apoiar.PT.Madeira
Pretende-se com o actual projeto apoiar a tesouraria da empresa, especialmente fragilizada pelas 

quebras de faturação verificadas, como resultado da pandemia causada pelo vírus COVID19
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-014 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000710

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515122963 SCK LIFE STYLE, LDA. Candidatura Apoiar PT.  Madeira
Do atrás exposto, resulta que precisamos de meios financeiros líquidos e o impacto positivo que 

o presente apoio, terá
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-020 Funchal 42 387,41 42 387,41 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

661/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000711

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192215 JOÃO FREITAS & GOUVEIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-024 Santa Cruz 3 308,34 3 308,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000712

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513118837
MOON - TECIDOS E PAPEIS DE PAREDE, 

LDA
PROJETO MOON- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-019 Funchal 16 500,00 16 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000714

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510285260 CHOOSE FANTASY, UNIPESSOAL LDA PROJETO CHOOSE- APOIAR MADEIRA Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-227 Funchal 17 100,00 17 100,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000715

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511029330 IRMÃOS REIS & GONÇALVES, LDA
IRMAOS REIS & GONÇALVES LDA  - 

APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-127

Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000716

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 232819386 ADELINO JOSE JARDIM DA SILVA
ADELINO JOSE JARDIM DA SILVA  - 

APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-100

Câmara de 

Lobos
18 900,00 18 900,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000717

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511197446
CARREIRA DENTE - CLÍNICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 11 313,50 11 313,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000718

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511267967
LUÍS CRISTIANO DA MOTA, 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar Madeira

este apoio vem nos dar algum alento para continuar o negocio visto que as nossas vendas 

desceram para alem do previsto.
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Santa Cruz 2 487,58 2 487,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000720

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511113340 MERCANTIL SNACK BAR LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 8 612,27 8 612,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000721

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513261532 BURGOTRIUNFO LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-159 Funchal 2 775,08 2 775,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000722

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513478299 CURIOUSCAPRICE - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-036 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000723

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511054700 ESTALAGEM A QUINTA LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-000 Santa Cruz 14 253,43 14 253,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

662/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 
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Nome da operação/ Operation 
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Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 
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Data Início/ 
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Data Fim 
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Concelho/ 
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Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000724

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510883281
ÉPURA COR - ALEXANDRA VIEIRA 

RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-044 Funchal 15 087,79 15 087,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000725

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514443316 GLÓRIAS DESLUMBRANTES - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-094 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000726

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 111428688 FRANCISCO DE ABREU                                                                                  
APOIAR.PT.Madeira FRANCISCO DE 

ABREU

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-080 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000727

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509254683
FASCÍNIO & RIGOR - COMÉRCIO A 

RETALHO DE PEIXE, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-512 Funchal 15 723,00 15 723,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000728

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508431271 EMOÇÕES DA TERRA-UNIPESSOAL LDA
EMOÇÕES DA TERRA UNIPESSOAL LDA  - 

APOIAR.PT
APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-163

Câmara de 

Lobos
14 504,12 14 504,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000729

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514488590 ILHA DAS MORDOMIAS - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-737 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000730

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510737226 TRAVEL WITH US - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-124 Funchal 17 032,50 17 032,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000731

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 500625476 SOUSA & MATOS, LIMITADA SOUSA & MATOS, LDA  - APOIAR.PT APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-039
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000732

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510290795
LAVANDARIA TREVO DA SORTE, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-273 Funchal 19 554,00 19 554,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000733

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511162898
TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-774 Funchal 44 500,00 44 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000734

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511216149
MARIA VIRGÍNIA CARREIRA, 

RESTAURAÇÃO LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 8 879,11 8 879,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

663/738
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project

Eixo prioritário do PO/ Priority 
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M1420-13-62E2-FEDER-000735

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511204469 ANÍBAL PEREIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-191 Funchal 2 289,19 2 289,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000736

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514990040 MARCELINA & MARCELINO, LDA. Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-154 Funchal 11 595,01 11 595,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000737

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513219706 R. PESTANA - UNIPESSOAL LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-222 Funchal 11 584,10 11 584,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000738

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513592539 SÉCULO GENEROSO - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-022 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000739

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509052886
TRAVEL EUROPE MADEIRA (TE) - 

AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA
Apoiar Madeira Apoiar.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-759 Funchal 79 235,29 79 235,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000740

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511025815 SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA Candidatura apoiar.pt.Madeira Apoiar.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 16 275,00 16 275,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000741

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509111130 LUÍS PITA - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-046
Câmara de 

Lobos
2 363,21 2 363,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000742

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511128231 GRAÇA & PAIXÃO LIMITADA Apoiar.pt.madeira Apoiar.pt.madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000743

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511181329 INÁCIO & RODRIGUES LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-259 Funchal 2 217,08 2 217,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000744

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511038003
EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-526 Funchal 19 100,01 19 100,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000745

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189079 JÚNIOR & GOUVEIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-025
Câmara de 

Lobos
10 046,81 10 046,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

664/738



Nº Projecto/ Number of 

project
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Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-000746

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191049 JUVENAL & BERENGUER LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 1 117,67 1 117,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000748

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076061
BOTÂNICA 17 - FLORISTA, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-158 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000749

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511137800 TRANSPORTES DO SERRADO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-100 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000750

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 195080220
JOY MARY MURRAM BARRETO DE 

MENEZES
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-231 Funchal 2 876,99 2 876,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000753

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000863 BARBOSA & CORREIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-727 Funchal 14 367,13 14 367,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000754

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 166538124 JOÃO PAULO FERNANDES PONTES                                                                         APOIO.PT.MADEIRA APOIO.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-379 Funchal 1 924,77 1 924,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000755

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511166150 AGOSTINHO PONTE & SOUSA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 10 212,82 10 212,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000756

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 206709579
MARIA LUCIA RIBEIRO DE FREITAS DOS 

SANTOS
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-075 Ribeira Brava 1 133,22 1 133,22 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000757

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514242663 Numeros do Costume, Lda Apoiar.pt.madeira Apoiar.pt.madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-727 Funchal 20 400,00 20 400,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000759

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511281048
PRINT-COLOR - ARTES GRÁFICAS E 

PUBLICIDADE, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-382 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000760

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514190116
JOAQUIN FELIPE FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-110 Santa Cruz 7 062,24 7 062,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

665/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000761

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514677015
DIOGO SOUSA NUNES, UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira DIOGO SOUSA 

NUNES, UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-075 Funchal 2 532,45 2 532,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000762

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513659072 JUNGLE RECIPE UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 43 385,08 43 385,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000763

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508777720 BRILHOCHOC, LDA APOIAR.PT.Madeira BRILHOCHOC, LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-028 Funchal 2 679,15 2 679,15 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000764

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 203047672 JOSE EUSEBIO GOMES FREITAS APOIO.PT.MADEIRA APOIOAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-159 Funchal 2 655,46 2 655,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000765

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515110272
PAULO MIGUEL JESUS, UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar.PT Ao abrigo da portaria 323/2021, vimos pelo presente solicitar um apoio à quebra de facturação. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-218 Santa Cruz 4 063,86 4 063,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000766

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515450014
MADEIRA FREE SPIRIT WALKS, 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Apoiar.pt.madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-113 Funchal 3 700,45 3 700,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000768

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188668 PEREIRA & PIO LDA APOIAR.PT.Madeira PEREIRA & PIO LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-030 Ribeira Brava 3 287,51 3 287,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000769

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511196814 ADRIANO & ANDRADE, LDA APOIO.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-035 Santa Cruz 2 095,15 2 095,15 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000770

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509584926 STRONGFLAVOUR - UNIPESSOAL, LDA.
PROJETO STRONGFLAVOUR- APOIAR 

MADEIRA
Aumentar o nível e a capacidade da empresa prosseguir o seu escopo reforçando a sua tesouraria 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9024-501 Funchal 121 436,17 121 436,17 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000771

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509209343 PRAZERES DE INVERNO - LDA
PRAZERES DE INVERNO LDA - 

APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-630 Calheta 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000772

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001584 FERREIRA & FERREIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-117 Santa Cruz 8 529,71 8 529,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

666/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000773

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510707513 PANORAMAVEDETA
APOIAR.PT.Madeira 

PANORAMAVEDETA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000774

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511256213
TREMA - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-018 Funchal 33 555,00 33 555,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000775

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189044 CORREIA & ESCÓRCIO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-262 Funchal 1 882,84 1 882,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000776

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 175556610 VITAL DE ABREU MENDES                                                                               APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-139 Ribeira Brava 1 286,13 1 286,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000777

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510160018
TRAMPOLIM DO SUCESSO - 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-128 Ribeira Brava 13 879,88 13 879,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000778

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511073763 ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A. APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-167
Câmara de 

Lobos
43 093,15 43 093,15 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000779

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509897320
ASSOCIAÇÃO E ACADEMIA DE BILHAR 

MIGUEL SILVA
Apoiar.PT Ao abrigo da portaria 323/2021, vimos pelo presente solicitar um apoio à quebra de facturação. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-312 Funchal 6 917,71 6 917,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000780

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514047348 KIWIDEAS - LDA APOIAR.PT.Madeira

Dadas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19 que se assistiu no último ano e meio, 

o cenário de se verem apoiados os principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida 

com um impacto decisivo na manutenção da atividade da sociedade

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-047 Funchal 19 077,92 19 077,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000781

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513073450 LARANJA & MARTINS, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.Pt. Madeira 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-116 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000782

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511193610 LEONEL & RIBEIRO LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-409 Funchal 8 626,92 8 626,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000784

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508785090 GRÃO DE FARINHA-LDA APOIAR.PT.Madeira

Dadas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19 que se assistiu no último ano e meio, 

o cenário de se verem apoiados os principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida 

com um impacto decisivo na manutenção da atividade da sociedade

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-047 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

667/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000785

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513466355
PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de incentivos de apoio aos 

custos fixos: SI Apoiar.PT.Madeira

A conjuntura económica adversa dos últimos anos, com abertura de novos espaços (mais 

concorrência) e a pandemia COVID-19 que se verifica atualmente, associada aos custos adicionais 

suportados e inerentes à condição de empresa sediada numa região ultraperiférica, tem tido 

reflexos desfavoráveis na atividade da empresa. Com este projeto pretende-se assegurar os 

limiares de viabilidade económica da e

24-09-2021 01-01-2020 04-02-2022 9064-505 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000786

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511113889 LUIS MANUEL DA SILVA SANTOS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-277 Funchal 2 269,14 2 269,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000787

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189559 MADEIRA-IN.COM, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira MADEIRA-IN.COM, 

UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19.

16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-209 Machico 8 295,83 8 295,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000788

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511267894 A.M. - VIAGENS E TURISMO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-024 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000789

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511189800 NORBERTO CÂMARA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 787,27 1 787,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000790

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511199139
SIFARMADEIRA - UTENSILIOS PARA 

HOTELARIA LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 16-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-025 Funchal 17 450,00 17 450,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000791

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513093338 SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-053 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000792

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511129912 FREITAS & REIS LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-209 Funchal 3 264,32 3 264,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000793

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511126751
NAUTISANTOS - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS LDA
APOIAR.PT.Madeira

Pedido de apoio de empresa fortemente afetada com a pandemia Covid-19, devido à escassez de 

turistas.
24-09-2021 01-01-2020 04-02-2022 9060-393 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000794

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511219555
TERRAMELHOR - AQUISIÇÃO DE 

PRÉDIOS PARA REVENDA LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-555 Funchal 12 049,44 12 049,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000795

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514339136
HISTÓRIAS E ROTEIROS - UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-061 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

668/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000796

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511234902

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LDA

FRESCOS FERREIRA, LDA - APOIAR.PT APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-233 Funchal 46 800,01 46 800,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000797

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511171927
JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - 

MODAS LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-017 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000798

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511284101
FORMAR + - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

E SERVIÇOS, LDA
APOIAR.PT.Madeira

Dadas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19 que se assistiu no último ano e meio, 

o cenário de se verem apoiados os principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida 

com um impacto decisivo na manutenção da atividade da sociedade

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-073 Funchal 13 062,48 13 062,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000799

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514415584
O PORTUGUÊS CAFÉ III - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS, LDA

O PORTUGUES CAFÉ III - 

APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 27 000,00 27 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000800

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514843632
FERNANDA NUNES ALVES, UNIPESSOAL 

LDA

FERNANDA NUNES ALVES UNIP LDA - 

APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-040 Machico 3 228,32 3 228,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000801

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511021500 JOSE VIEIRA DE CASTRO LDA
APOIAR.PT.Madeira JOSE VIEIRA DE 

CASTRO LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-167
Câmara de 

Lobos
2 483,64 2 483,64 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000802

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515499765
VISLUMBRE D'IDEIAS - UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-020 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000803

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514389761
THE TRUTH PEARL OF THE ATLANTIC 

TOURS AND LEVADAS, LDA

APOIAR.PT.Madeira THE TRUTH PEARL 

OF THE ATLANTIC TOURS AND LEVADAS

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-170 Santa Cruz 2 689,37 2 689,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000804

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510705456 SUCESSOTROPICAL - UNIPESSOAL LDA
SUCESSO TROPICAL - 

APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-630 Calheta 2 277,50 2 277,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000805

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511188366
AGOSTINHO EDUARDO RODRIGUES, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-133

Câmara de 

Lobos
1 850,90 1 850,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000806

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511115962
JOSÉ EMÍDIO DE FREITAS, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-288 Funchal 1 586,92 1 586,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

669/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000807

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509256554 GUALTER SILVA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT Madeira Apoiar a tesouraria 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-354 Santa Cruz 12 683,37 12 683,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000808

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511042639 FREITAS RODRIGUES & FREITAS LDA

Apoio à adaptação da atividade das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

ao contexto da pandemia COVID-19

O projeto visa esbater as dificuldades por via do apoio dos custos de funcionamento, perda da 

faturação e rendas que incorre.
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-487 Funchal 9 711,73 9 711,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000809

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511104006
MARTINHO ANACLETO CORREIA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Apoio à adaptação da atividade das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

ao contexto da pandemia COVID-19

Apoio na redução das vendas 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-000
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000810

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513598243 ÉNIO AZEVEDO, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 7 119,67€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-685 Funchal 7 119,67 7 119,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000811

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194927 NELSON & FERNANDES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-263 Funchal 1 236,55 1 236,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000812

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511029179 MARCO ANTONIO & FILIPA LDA

Apoio à tesouraria assim como o 

pagamento de rendas não 

habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas

Prestar apoio à tesouraria da empresa, face à grande redução de faturação em consequência da 

pandemia da covid 19
24-09-2021 01-01-2021 31-12-2021 9000-127 Funchal 35 317,64 35 317,64 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000813

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513325824 SUNDAYPINK - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-207 São Vicente 1 642,85 1 642,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000814

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 171591577 GABRIEL JOSE DE ANDRADE PESTANA                                                                     APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-318 Funchal 1 970,01 1 970,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000815

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510418058 LAVANDARIA AFTERPARTY, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 17 250,00€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-122 Santa Cruz 17 250,00 17 250,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000816

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515686034 ULTRAPASSAR DISTÂNCIAS - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-330 Funchal 2 162,55 2 162,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000817

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510975828 TRAVEL4U - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 16 400,01€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-223 Funchal 16 400,01 16 400,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

670/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000818

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511016506 LUIS & CESAR LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 17 208,87 € 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-051 Funchal 42 208,87 42 208,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000819

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511107790
MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19 da empresa MOUNTAIN 

LODGES - EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

A empresa teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, devido ao 

contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, está a recorrer a este sistema de incentivos que 

apoia a sua tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-060 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000821

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511261446
S.F.C.M. - SOCIEDADE DE FORMAÇÃO 

DE CONDUTORES DA MADEIRA LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-165

Câmara de 

Lobos
5 246,12 5 246,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000822

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511030053 ANDRADE & ASCENSÃO LDA
APOIAR.PT.Madeira ANDRADE & 

ASCENSÃO LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 12 033,81 12 033,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000823

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511009054 RESIDENCIAS COLOMBO LDA

Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da pandemia 

Covid-19 da empresa Residências 

Colombo, Lda

A empresa teve um acentuado decréscimo da sua faturação entre 2019 e 2020, devido ao 

contexto da pandemia Covid-19. Neste sentido, está a recorrer a este sistema de incentivos que 

apoia a sua tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 43 855,00 43 855,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000824

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510140831 LUÍS JORGE GONÇALVES, LDA APOIAR PT MADEIRA APOIO A TESOURARIA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-165
Câmara de 

Lobos
1 471,62 1 471,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000826

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510244530 POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-545 Calheta 17 100,00 17 100,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000827

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511060971
SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO S.A.
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-050

Câmara de 

Lobos
105 063,25 105 063,25 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000828

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511105835
MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE 

ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

sta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos compromi

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-720 Funchal 46 763,50 46 763,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000829

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Projecto Apoio à Liquidez das PME's da 

RAM no Contexto da Pandemia Covid-

19

O promotor reune as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-305 Funchal 46 872,91 46 872,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000830

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510187803 ROTA DA AMIZADE, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-223 São Vicente 6 040,44 6 040,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

671/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000831

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006136 RODRIGUES & ANDRADE LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-150 Santa Cruz 3 228,67 3 228,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000832

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510143768 MBTOURS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000833

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510224407
YELLOWOÁSIS - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-237 Funchal 4 963,62 4 963,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000835

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515037079 INCREDIBLECAPRICE, LDA APOIAR.PT MADEIRA A presente candidatura deve-se  a necessidade de liquidez provocada pela pandemia atual. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-205 Ponta do Sol 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000836

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515005932
SALIENTE E RECENTE - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de um apoio à tesouraria, em virtude da 

quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-187 Santa Cruz 11 394,26 11 394,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000837

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001347 OLIVEIRA & ABREU LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 850,86 2 850,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000838

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515659894
LEODORO CALDEIRA - RESTAURANTE, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT MADEIRA A presente candidatura deve-se a necessidade de liquidez provocada pela pandemia atual. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-065 Funchal 13 741,25 13 741,25 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000839

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511079990 MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 41 800,00 41 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000840

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511015976 ARMANDO RODRIGUES LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-401 Funchal 5 460,13 5 460,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000841

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514753919 QUERIDA RECEITA - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-001 Funchal 19 551,75 19 551,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000843

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 185818986 LEONIO JOSE FERNANDES ALVES                                                                         Apoiar.PT Ao abrigo da portaria 323/2021, vimos pelo presente solicitar um apoio a quebra de facturação. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-152 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

672/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000844

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513564659
DREAMPERFORMANCE - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-247 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000845

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035519 RECMAD - RECREAÇÃO TURÍSTICA, LDA

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-503 Funchal 30 443,75 30 443,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000848

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013094
GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Projecto Apoio à Liquidez das PME's da 

RAM no Contexto da Pandemia Covid-

19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 49 690,66 49 690,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000849

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514549068 VIAFULL MARKET, LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-059 Funchal 13 521,79 13 521,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000850

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511034881
UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO 

S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Desta forma é possível enfrentar as dificuldades que são muitas, até que toda a atividade 

económica regresse a algum normal, em particular a retoma do turismo, cujo setor tem sido dos 

mais atingidos, com enorme impacto nos indicadores do emprego.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-157 Funchal 87 322,55 87 322,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000851

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511086300
BRAZÃO & BRAZÃO, INVESTIMENTOS 

HOTELEIROS LDA
APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-143 Santana 13 746,04 13 746,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000852

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511115768
QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Este apoio permitirá dar continuidade à empresa, neste período de enormes dificuldades em 

particular nesta atividade, com enormes custos de funcionamento. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-157 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000853

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513400079 NTINTAS UNIPESSOAL LDA APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-168 Funchal 4 415,14 4 415,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000854

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514406704 CRUZ OLIM, LDA APOIAR.PT MADEIRA A presente candidatura deve-se a necessidade de liquidez provocada pela pandemia atual 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-054
Câmara de 

Lobos
1 603,90 1 603,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000855

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511233574
CASAS DO SALÃO - TURISMO RURAL 

LDA
APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-000 Santa Cruz 1 347,62 1 347,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000856

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513488740 LUÍS SERRADAS, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-157 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

673/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000857

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511102143
GALODIVING - ACTIVIDADES 

MERGULHADORAS LDA

APOIAR.PT.Madeira GALODIVING - 

ACTIVIDADES MERGULHADORAS LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-000 Santa Cruz 11 596,56 11 596,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000858

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514069546
TRAPÉZIO TALENTOSO UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar.PT.Madeira

Dadas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19 que se assistiu no último ano e meio, 

o cenário de se verem apoiados os principais gastos operacionais é, efetivamente, uma medida 

com um impacto decisivo na manutenção da atividade da sociedade

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-120 Funchal 6 109,01 6 109,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000859

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514263393
DESAFIOS DO TEMPERO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000860

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 140627030 ANTONIO SALES DE GOUVEIA VIEIRA                                                                     

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 18 992,10 18 992,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000861

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513452109 MARIA JOSÉ TELES, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.Pt.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-213 Ribeira Brava 13 437,58 13 437,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000862

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510713637 SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA.  APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-150 Porto Moniz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000863

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 186234554
DINA SIMPLICIA BRAZÃO DE MATOS 

DELGADO                                                              
APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-142 Santana 3 533,08 3 533,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000864

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 232161488 AVELINO RICARDO BRAZÃO DELGADO                                                                      APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-142 Santana 12 986,84 12 986,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000865

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513934731 MARIA ANDRADE, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-223 Funchal 7 421,53 7 421,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000866

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151292
MR PIMENTA - INDÚSTRIA DE TÁXI 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-688 Funchal 1 257,31 1 257,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000867

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509842887 SUPERSHUTTLE, S.A. Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-044 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

674/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000868

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511257317
QUINTA STANFORD - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-089 Funchal 8 407,50 8 407,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000869

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511196105
GUIDO OMAR MATOS - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 362,05 1 362,05 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000870

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511187335 MANUEL CARVALHO VIVEIROS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-065 Santa Cruz 2 218,27 2 218,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000871

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511039395 JULBER-PAPELARIA E LIVRARIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 15 730,47 15 730,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000872

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191472 OLGA BARRETO & FILHOS LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-216 Santa Cruz 1 631,52 1 631,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000873

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511172079 MAFRECAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-222 Funchal 80 000,00 80 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000874

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511162278
MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-081 Funchal 14 656,21 14 656,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000875

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005466 FLOR & GONÇALVES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-022 Funchal 3 737,60 3 737,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000876

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 202944646 NELIO ANSELMO COELHO NOBREGA                                                                        APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-220 Santa Cruz 2 791,75 2 791,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000877

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515083887 MARIZELA & LÍDIA, LDA APOIAR PT MADEIRA Apoio ao funcionamento 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 4 889,92 4 889,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000878

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013361 EMANUEL & SOUSA DINIS LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 3 565,17 3 565,17 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

675/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000879

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510176054 ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-102 Machico 6 681,82 6 681,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000880

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511050950
CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS 

E FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-400 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000881

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511168586
LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-208 Funchal 105 500,02 105 500,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000882

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194536 RESSURREIÇÃO & NUNES LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-000 Santa Cruz 1 474,52 1 474,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000883

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002513 VIEIRA & PINTO LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-121 Ribeira Brava 5 325,62 5 325,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000884

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514158905
CHUVA D'MEMÓRIAS - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR PT MADEIRA - Apoio à 

Tesouraria  pela redução substancial no 

volume de faturação durante a 

pandemia

Apoio à tesouraria e ao funcionamento da empresa 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-132 Calheta 10 191,46 10 191,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000885

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511044348 BENDIX & RODRIGUES LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000886

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511241526
ARTETANICO - ARTESANATO E 

DECORAÇÃO LDA
Candidatura APOIAR.PT.Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 15 000,00€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-329 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000887

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509501141 ILUSTRE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA Candidatura APOIAR.PT.Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 2 362,77€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 2 362,77 2 362,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000888

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510431780
DISCOVERY ISLAND - ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 16 200,00 € 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-195 Funchal 16 200,00 16 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000889

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511172753 TÁXI SAN JOAQUIM, UNIPESSOAL LDA APOIART.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-053 Ribeira Brava 3 264,12 3 264,12 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

676/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000890

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511095538 GOMES & AFONSO LIMITADA Apoiar.PT
Ao abrigo da portaria 323/2021, vimos pelo o presente solicitar um apoio as rendas e quebra de 

faturação.
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-042 Santa Cruz 11 596,07 11 596,07 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000891

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511181310 JOÃO JARDIM, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-160 Funchal 3 971,95 3 971,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000892

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511252110
AMNON TAL OR, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira apoio à quebra de facturação 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-405 Ribeira Brava 10 986,57 10 986,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000893

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511035934
SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-105 Santa Cruz 43 252,27 43 252,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000894

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001258 ALVARO FERNANDES DE CASTRO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 556,84 1 556,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000895

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511190085 AIRES & VIEIRA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-068 Funchal 1 369,04 1 369,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000896

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514705183 OFICINA AUTO FÉNIX, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-072 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000897

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511000456 WILLIAM HINTON & SONS LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-237 Calheta 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000898

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511273100 EL TOUR, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000899

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511039387 GOUVEIA & MORAIS LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-221 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000900

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511086407
BOMBOLO - INDÚSTRIA DE 

PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-042 Santa Cruz 77 979,33 77 979,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

677/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000901

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004591
ANTÓNIO DE SOUSA JÚNIOR, 

SUCESSORES LDA
Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 6 944,92 6 944,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000902

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514146303 INÉDITO E DIFERENTE - LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-082 Funchal 6 743,33 6 743,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000903

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514835397 DIRETO DO PRODUTOR, LDA
APOIAR.PT - DIRETO DO PRODUTOR, 

LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-071
Câmara de 

Lobos
10 575,45 10 575,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000904

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510241727 TREVOMAGNÓLIA, LDA APOIAR.PT - TREVOMAGNÓLIA, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-166
Câmara de 

Lobos
10 308,91 10 308,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000905

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511054718
TURISANTO - EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-250 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000906

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510088171
SPRING ALWAYS - TURISMO E 

TRANSPORTES, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-559 Funchal 16 920,00 16 920,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000907

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511101465

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE 

CONTABILIDADE, CONSULTADORIA E 

GESTÃO LDA

APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria  derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-136 Funchal 12 204,24 12 204,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000908

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510391281 GRAND' CONSTANCE UNIPESSOAL, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado  da quebra do seu volume de negócios em 2020. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-001 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000909

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511014759 GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA Apoio ao Financiamento Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-129 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000910

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513425438 POSSÍVEL APRECIAR - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020, 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-130 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000911

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509938248
POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E 

ESTÉTICA LDA
APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-116 Funchal 15 801,87 15 801,87 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

678/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000912

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511150288 ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-060 Funchal 19 259,67 19 259,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000913

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195320 GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-231 Funchal 21 130,91 21 130,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000914

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513135340
ROBERTO SOUSA PEREIRA, 

UNIPESSOAL LDA
 APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-758 Funchal 11 823,71 11 823,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000915

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511032935 HELIODORO & CAIRES LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-231 Funchal 2 979,14 2 979,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000916

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513544070 ON TALES, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-105
Câmara de 

Lobos
16 410,00 16 410,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000917

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511046138 CRISTALÂNDIA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-059 Funchal 19 206,30 19 206,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000918

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511132557
ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-042 Santa Cruz 112 000,00 112 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000919

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514545909 TROPICALSHOP, UNIPESSOAL LDA.
APOIAR.PT - TROPICALSHOP, 

UNIPESSOAL LDA.

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9004-541 Funchal 10 628,40 10 628,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000920

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514896027
BOMBASTIC SUNDAY - TURISMO 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT - BOMBASTIC SUNDAY - 

TURISMO UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-258 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000921

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515588563 FATIAS SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - FATIAS SALTEADAS - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-402 Funchal 1 841,39 1 841,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000922

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511018487 J.M.FERRAZ SIMÕES LDA APOIAR.PT.Madeira
Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

679/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000923

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514315253 BÚSSOLA DEDICADA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT - BÚSSOLA DEDICADA, 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-052
Câmara de 

Lobos
13 431,65 13 431,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000924

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511239963
IBERCRUISES - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

NAVEGAÇÃO LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000925

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514111054
PONTE EDITORA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade e melhorar a tesouraria da empresa de forma a satisfazer as 

responsabilidades da mesma com os seus principais parceiros.
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-105 Funchal 3 958,09 3 958,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000926

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509959733 PESTANA & FILHOS II, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-049 Funchal 14 667,48 14 667,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000927

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002726 TEIXEIRA & FRANCO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-006 Funchal 2 312,46 2 312,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000928

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511142048 JARDIM & GOUVEIA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-753 Calheta 1 150,72 1 150,72 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000929

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195044 RUI CARDOSO & CARDOSO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-047 Funchal 8 669,67 8 669,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000930

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511154380 AGOSTINHO GOMES & ÂNGELO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-155 Funchal 7 654,57 7 654,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000931

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 179577743 AVELINO TEIXEIRA DA SILVA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-209 Santana 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000933

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511071310
BAZAR POPULAR - COMERCIO POR 

GROSSO E A RETALHO LDA

APOIAR.PT.Madeira Bazar Popular 

Comércio por Grosso e a Retalho Lda.
APOIAR.PT.Madeira Bazar Popular Comércio por Grosso e a Retalho Lda. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9054-504 Funchal 17 438,79 17 438,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000935

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513074457 AMAZINGANCHOR - LDA APOIAR.PT.Madeira
Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-044 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

680/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000936

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515418706 AMAZINGCREW - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-052 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000937

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 164794204 VITOR MANUEL PEREIRA SOARES

Sistema de Incentivos à Liquidez das 

PME da Região Autónoma da Madeira 

no contexto da pandemia COVID-19

A empresa atua num setor particularmente afetado pelas medidas de confinamento, decorrentes 

das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemiaEste projeto consiste num 

apoio à tesouraria assim como o pagamento de rendas da empresa e tem como objetivos uma 

melhoria da liquidez da empresa e o assegurar da continuidade da sua atividade económica nesta 

fase de recuperação económica

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-749 Funchal 5 729,24 5 729,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000938

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511225636

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE 

SOUSA & FILHOS - INVESTIMENTOS E 

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS LDA

APOIAR.PT.Madeira
Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-024 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000939

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511276494 SÓ LORETO, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira SÓ LORETO, 

UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-050
Câmara de 

Lobos
5 963,91 5 963,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000940

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001118 AGOSTINHO DOS REIS UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 278,26 1 278,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000941

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515430978 PARTYPROFILE - UNIPESSOAL LDA Apoiar.pt
Este projecto visa financiar a quebra de 25% do volume de negócios de 2020 face ao período 

homologo de 2019
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-035 Porto Santo 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000944

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513912932
C.R.A. MADEIRA - CENTRO REPARAÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-048 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000945

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511283717 ALVES & BRANCO LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-563 Funchal 5 490,37 5 490,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000948

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182422 LUCIANO & CAPELO LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-225 Funchal 9 714,30 9 714,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000949

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508646766 VIVER SEM HORAS, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 15 000,00€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-095 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000950

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514865148 MANUEL & IRYNA, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-149 Funchal 3 026,00 3 026,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

681/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000951

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511191588 MENDONÇA & ALVES LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-027 Funchal 1 746,90 1 746,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000952

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515017795
PERÍMETRO MATINAL RESTAURAÇÃO 

LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 18 450,00€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-050 Funchal 18 450,00 18 450,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000953

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515182729 JARRINHO & PESADO, LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-158 Funchal 4 996,04 4 996,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000954

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003196 BORGES & MENDONÇA LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-203 Machico 12 596,77 12 596,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000955

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508843774 BRUNO NAMORA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-095 Ribeira Brava 2 890,95 2 890,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000956

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510405487
NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 18 102,75€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-323 Funchal 18 102,75 18 102,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000957

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514818441 WAKE UP AND LIVE, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-275 Santa Cruz 7 728,80 7 728,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000958

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192177 FREITAS & ADELAIDE LIMITADA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-129 Funchal 9 145,31 9 145,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000960

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513369520 ALENCASTRE & RODRIGUES, LDA Turnaround Comercial

A evoluçao das vendas anuais em 2021 é ainda influenciada pelo contexto de saúde publica, 

incorporando um crescimento ligeiro relativamente ao volume de negócios atingido em 2020 e 

ficando abaixo do nível pré-pandémico. Pretende-se ultrapassar o nível pré-pandémico em 2022, 

melhorando a capacidade comercial e as condições de competitividade na situação pós-projeto, 

alavancadas pelo incentivo.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-325 Funchal 8 149,84 8 149,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000961

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511279000
TRANSPORTES JOMASI, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-136 Funchal 2 608,44 2 608,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000962

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511215738
SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E 

PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica.  
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-177 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

682/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000963

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511073712
SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO 

FERREIRO S.A.
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica.
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-255 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000964

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511036388
SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO 

GOLFE S.A.
APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-414 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000965

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514314192
CAR-ILHA - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 18 469,62€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-330 Funchal 18 469,62 18 469,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000966

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513440720
PADRÕES & ENIGMAS - UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 12 455,82€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-126 Funchal 12 455,82 12 455,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000967

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511071680 AS VIDES, RESTAURANTES LDA APOIAR.PT.MADEIRA

ta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos compromis

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-017
Câmara de 

Lobos
18 000,00 18 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000968

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 501824391

SUBMATE, ARTIGOS PARA 

ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS E 

VERTICAIS, LIMITADA

APOIAR.PT.Madeira 
Mitigação dos impactos provocados pela Covid19 e melhorar a tesouraria para fazer face aos 

compromissos de curto prazo.
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-224 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000969

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511014392 RODRIGUES & FREITAS LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-000 Santa Cruz 2 401,34 2 401,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000970

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513664661
LETRAS & CORAÇÕES - UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT - LETRAS & CORAÇÕES - 

UNIPESSOAL LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-209 Funchal 9 068,42 9 068,42 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000971

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514350423 PROMESSAS AROMÁTICAS - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 21 000,00€. 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-018 Santa Cruz 21 000,00 21 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000972

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278748 CENTRALMADEIRA TÁXIS GPS LDA
APOIAR.PT.Madeira CENTRALMADEIRA 

TÁXIS GPS LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-253 Funchal 4 018,11 4 018,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000973

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511184212 RICARDO BRANCO & BRANCO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-321 Funchal 2 099,76 2 099,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

683/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000974

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511124961
CASA DO RETIRO - CASA DE CAMPO 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-311 Ponta do Sol 3 536,18 3 536,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000975

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006543 JOÃO DE BARROS, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-206 Funchal 1 502,23 1 502,23 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000976

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511182228 FIGUEIRA & FILHOS LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-209 Funchal 3 506,82 3 506,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000977

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511280343 IMOVIVENDAS LDA APOIAR.PT.Madeira IMOVIVENDAS LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-306 Ponta do Sol 3 408,47 3 408,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000978

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 103249605 MARIA FATIMA TEIXEIRA DA SILVA                                                                      
APOIAR.PT.Madeira Maria Fátima 

Teixeira da Silva
APOIAR.PT.Madeira Maria Fátima Teixeira da Silva 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-545 Calheta 16 225,35 16 225,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000980

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511160364 AGOSTINHO DANTAS, LIMITADA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-362 Funchal 6 171,48 6 171,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000981

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514022590 MIMOS CURIOSOS - LDA Apoio À quebra de faturação Apoio À quebra de faturação 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-059 Funchal 18 600,00 18 600,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000982

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511076070
LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA.
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

18-10-2021 01-01-2020 04-02-2022 9000-127 Funchal 41 863,45 41 863,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000983

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 185578519 Carmen Isabel de Abreu Pestana Carmen Isabel de Abreu Pestana

O projeto na área da restauração visa recuperar a quebra que o contexto do covid trouxe para 

esta área, sendo que o ano passado a atividade apresentou prejuízo e uma quebra significativa na 

faturação.O objetivo deste projeto é através deste apoio poder compensar alguma perda da 

atividade, podendo compensar alguns custos da mesma.

24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-219 Funchal 3 232,38 3 232,38 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000985

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511001100 AGOSTINHO PEREIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 972,64 1 972,64 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000986

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 159341701
FRANCISCO CANDIDO DE FREITAS 

CAMACHO                                                                
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-152 Calheta 1 714,04 1 714,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

684/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000987

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510625967 BASTIDORASFALTO - TÁXI LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-371 Funchal 6 363,29 6 363,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000988

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513433805 RUMOS E PRIORIDADES - LDA Quebra de 25% da facturação Quebra de 25% da facturação 24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-044 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000989

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002203 NUNES & SÉ LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
24-09-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 5 235,86 5 235,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000990

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513247238
JOSÉ JORGE MARTINS, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-233 Funchal 2 686,86 2 686,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000991

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511171021
HORÁCIO M. F. ABREU - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-254 Ribeira Brava 928,71 928,71 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000992

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 159748410 JOSE MANUEL DE FREITAS                                                                              APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-474 Funchal 2 492,34 2 492,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000993

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511201931 EMA FREITAS & CAN LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 16 724,67 16 724,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000994

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510309097 PASSEIO CATITA TAXI UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-269 Funchal 7 225,92 7 225,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000996

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 218222998 MARCO NUNO FERREIRA PAULO                                                                           APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-161 Calheta 1 034,05 1 034,05 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000997

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511218630
JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE 

AGRICOLA LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-278 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-000998

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513034021 CLÁUDIO CAMACHO, UNIPESSOAL LDA Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-207 Santa Cruz 5 462,99 5 462,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

685/738
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M1420-13-62E2-FEDER-000999

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 187565910 MIGUEL DUARTE RODRIGUES APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-077 Funchal 2 607,74 2 607,74 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001001

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 143822560
AGOSTINHO ISIDORO GONÇALVES 

RAMOS                                                                   
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9325-148

Câmara de 

Lobos
2 236,01 2 236,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001002

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515656836 ALEXANDER MARTINS & MARTINS, LDA APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-201 Santa Cruz 2 004,24 2 004,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001003

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515657018 POEIRA, SIMÕES & FIRMINO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-079 Santa Cruz 5 166,30 5 166,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001004

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511048238
DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-042 Funchal 18 659,97 18 659,97 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001005

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511027753 CAMPOS & DIAS LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 10 756,97 10 756,97 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001006

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510764371
LIDIA FARIA DE SOUSA, UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-729 Calheta 14 418,75 14 418,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001007

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 258351624
MARCILENE MARIA SANTOS 

MERCANDELI COVA                                                              
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-134 Funchal 2 176,01 2 176,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001008

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511250061 SANDRA & VITALINO LDA Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-000 Porto Moniz 41 599,99 41 599,99 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001009

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511201656
IVO DE FREITAS CANDELÁRIA - 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9225-070 Machico 12 239,80 12 239,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001010

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508661757 BRILHIVITRINE-LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 15 000,00€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-098 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

686/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001012

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510963889 ATLANTIKTALENT - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9225-051 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001013

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 149522193 RUI ALBERTO FERNANDES RODRIGUES                                                                     APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-005 Funchal 3 149,67 3 149,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001015

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511183593 MOURA TEIXEIRA & RELVA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-000 Funchal 3 288,56 3 288,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001016

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 182706281 ISIDORO ROMÃO DA SILVA                                                                              APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-332 Funchal 811,28 811,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001018

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515144410 FREITAS & TORRA, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-329 Funchal 20 012,61 20 012,61 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001019

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511105975
MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-401 Funchal 16 800,00 16 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001020

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005008
JOSE LEANDRO MONIZ BERENGUER, 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-311 Funchal 3 815,18 3 815,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001021

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511104880
WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS 

DA MADEIRA, LDA

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001022

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514374284
DELICADO PROGRESSO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-262 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001023

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514061561 JMGR SERVICES, UNIPESSOAL, LDA

Incentivo APOIAR para recuperação 

económica, resposta da saúde pública 

e transição climática no contexto da 

pandemia da COVID-19

Tem como objetivo apoiar a tesouraria que atuem em setores particularmente afetados pelas 

medidas de confinamento, decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à 

pandemia COVID-19, contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade 

económica, e, simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos 

operadores económicos, melhor

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-291 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001024

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510542093 PAÇOS DO LAGO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-077 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

687/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001025

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513422730 AVENTURA PROVÁVEL - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 24 708,78€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-324 Funchal 24 708,78 24 708,78 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001026

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509989390
MELODIA AO RUBRO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR MADEIRA 

A EMPRESA COM A PRESENTE CANDIDATURA PRETENDE DAR CONTINUIDADE NO MERCADO DE 

TRABALHO E SUPRIR AS GRAVES DIFICULDADES ECONOMICAS INERENTES À PANDEMIA COVID-19 

E O IMPACTO QUE ESTA TROUXE NESTE TIPO DE ATIVIDADES EM QUE A EMPRESA SE INSERE, 

QUE SÃO AS ATIVIDADES DAS ARTES E DO ESPETACULO

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-128 Machico 13 385,96 13 385,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001027

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511031114
CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, 

PASTELARIA E BAR LDA
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-222 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001028

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515505404
REFLEXAGAIN - RESTAURAÇÃO E 

EVENTOS LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-113 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001029

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509030360 VANGUARTOUR-TRAVEL & EVENTS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001030

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511121040

LUZ, VERA & JOSÉ - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL, LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-232 Ribeira Brava 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001031

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 196519624 MIGUEL DAMIÃO FREITAS SILVA                                                                         APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-052 Machico 14 790,82 14 790,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001032

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514325798 SOFIA PAULINO, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 4 457,57 4 457,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001033

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514317477 ARESTA CAMPESTRE - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-222 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001034

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 163637539 MARIA VANDA DA SILVA FREITAS                                                                        
APOIAR.PT.Madeira - Maria Vanda 

Freitas

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-100 Santana 7 441,66 7 441,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001035

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514598034 ROSA & ROSA - CASA DE CHÁ, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-417 Funchal 9 983,33 9 983,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

688/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001036

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513646418 FULL EXPERIENCE - LDA Apoiar.PT.Madeira - Fullexperience

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-054 Funchal 8 524,33 8 524,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001037

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511235062
ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE 

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-201 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001038

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509898874 PINK RELEASE, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-018 Santa Cruz 37 237,19 37 237,19 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001040

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514289066 COLINA GULOSA - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-369 Santa Cruz 7 977,94 7 977,94 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001041

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515706493 AZULESPECIAL - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira - AZUL ESPECIAL

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-082 Funchal 6 510,86 6 510,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001042

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510788343 DINARTE ABREU, UNIPESSOAL LDA Quebra de 25% da facturação Quebra de 25% da facturação 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-115 Funchal 2 418,95 2 418,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001044

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511196440 SAÚL FERNANDES & FERNANDES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 04-02-2022 9000-000 Funchal 3 637,78 3 637,78 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001046

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513091440
INDISCUTÍVEL ÊXITO, UNIPESSOAL, 

LDA.
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 12 423,78€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-273 Funchal 12 423,78 12 423,78 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001047

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514560738 DETALHES GALOPANTES - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 7 075,63€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9385-242 Funchal 7 075,63 7 075,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001048

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511028326
JOSE PEDRO HENRIQUES & HENRIQUES 

LIMITADA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-082 Funchal 11 277,09 11 277,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001049

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514446838
BRASA BRASIL STEAKHOUSE RODIZIO 

BUFFET, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-503 Ponta do Sol 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

689/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001050

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511077963 ANA MARIA PINTO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-027 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001051

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510229948
CALCULMANOBRA - REPARAÇÃO DE 

VEICULOS, LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 52 000,00€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-208 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001052

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194986 ALFREDO & FRANCO LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-094 Machico 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001053

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511017022 FERNANDO & CAPELO LDA APOIAR MADEIRA
Este apoio vem nos dar um novo alento para manter o negocio que tem sofrido com esta 

pandemia
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 6 221,10 6 221,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001055

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509701396 LOKOLOKO, LDA APOIAR.PT MADEIRA - Tesouraria
Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-031 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001056

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513158111 FILIPA ANDRADE, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-089 Funchal 9 020,55 9 020,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001057

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515314056 LISANDRA SOUSA, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-041 Machico 7 167,24 7 167,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001058

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511255578
SNACK BAR DO JARDIM DE SANTA 

LUZIA UNIPESSOAL LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-401 Funchal 15 387,33 15 387,33 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001059

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511097751
OS AMIGOS DA MÚSICA - CONJUNTO 

MUSICAL, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-045 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001060

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514784776 SENTINELREFLEX - UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-177 Funchal 2 900,26 2 900,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001061

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514252316 PIRÂMIDE DE SABORES - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-107 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

690/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001063

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515321311 PEDALAR MILHAS - LDA Apoiar Rendas Com este projeto, manter o atividade no mercado regional 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-115 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001064

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508746620 PITADAS DE VERÃO UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 15 000,00€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-230 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001065

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508903440
TOP CRUZEIRO AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

A pandemia covid-19 veio afetar completamente a atividade normal da empresa. E esta concorre 

para este apoio de modo a beneficiar de ajuda para fazer fase a essas perdas.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-401 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001066

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 255570538 JOSE MARIA FERNANDES RODRIGUES Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 8 708,56€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-149 Funchal 8 708,56 8 708,56 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001067

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510339573 ABRANDÓRITMO UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA
O PROJETO VISA MANTER A EMPRESA NO MERCADO, COM APOIO Á REDUÇÃO DO VOLUME DE 

NEGOCIOS DECORRENTE DA PANDEMIA
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-127 Machico 1 269,62 1 269,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001068

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511154607 SEVERINO & JARDIM LDA APOIAR.PT.Madeira
Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-137 Calheta 79 956,39 79 956,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001069

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511243928

PLANTATLANTICO - COMERCIALIZAÇÃO 

DE PLANTAS E CONSTRUÇÃO DE 

JARDINS LDA

APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001070

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205716

GARAJAU HOLIDAY HOUSE - GESTÃO 

HOTELEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA

APOIAR.PT.Madeira Garajau Holiday 

House Gestão Hoteleira Soc. 

Unipessoal Lda.

APOIAR.PT.Madeira Garajau Holiday House Gestão Hoteleira Soc. Unipessoal Lda. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-057 Santa Cruz 3 351,67 3 351,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001071

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514625520 ALEXIS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-021 Funchal 7 698,93 7 698,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001072

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511268645 J. ALBERTO & FILHOS, LDA Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-239 Funchal 44 626,18 44 626,18 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001074

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 743685121
JOÃO TEIXEIRA - CABEÇA DE 

CASAL DA HERANÇA DE
APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 1339,00 € 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-094 Machico 1839 1839 FEDER 1

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

691/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001075

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513152229 CONVITEPADRÃO - LDA
CONVITEPADRÃO - 

APOIAR.PT.MADEIRA

A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-057 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001076

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511135866 ILHAFLOR - RENT A CAR LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-250 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001077

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511026170
VASCONCELOS NOBREGA & 

FREITAS,LIMITADA
APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 16800,00 € 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-201 Machico 16 800,00 16 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001078

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205538
ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-129 Porto Santo 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001079

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511032196
QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-129 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001080

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 175192472
MARIA LUISA LEMOS MENDES 

MARQUES                                                                    
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 4 965,65€. 18-10-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-068

Câmara de 

Lobos
4 965,65 4 965,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001081

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510401589 TERTÚLIALFABETO - UNIPESSOAL LDA Apoiar.Madeira Apoio à tesouraria 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001082

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 210134852 BRUNO MIGUEL DA SILVA GRILO                                                                         
APOIAR.PT.Madeira BRUNO MIGUEL 

DA SILVA GRILO

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-256 Funchal 1 447,68 1 447,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001083

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509469418
HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar Madeira Compensação das perdas de VN registadas em 2020. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-411 Calheta 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001084

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514404787 PÁTIO DAS BABOSAS, LDA
Apoiar tesouraria e pagamento de 

rendas

Recuperação da crise e dotar a empresa de meios que permitem dotá-la mais resiliente ao 

contexto económico
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-541 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001085

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514858397
MARGEM CINTILANTE - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT MADEIRA

A presente candidatura no âmbito do porgrama APOIAR.PT MADEIRA deve-se a necessidade de 

liquidez provocada pela pandemia atual
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-015 Funchal 11 305,93 11 305,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

692/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001086

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 188383891 MARIA ESTER TELES NOBREGA
APOIAR.PT.Madeira MARIA ESTER 

TELES NOBREGA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-086 Santa Cruz 14 129,73 14 129,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001087

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 162036990 HELIODORO DA CONCEIÇÃO MELIM                                                                        APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-133 Porto Santo 4 147,86 4 147,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001088

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 179082736
MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

VASCONCELOS                                                                  
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-171 Porto Santo 8 337,39 8 337,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001089

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513985956 DESABAFOS DE VERÃO - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 13 307,88€. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-115 Santa Cruz 13 307,88 13 307,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001090

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515057886 JOSÉ CRISTÓVÃO, UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 5 284,50€. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-163 Funchal 5 284,50 5 284,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001092

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510402372 TERMINAL 7 , UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 2 145,93€. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-043 Santa Cruz 2 145,93 2 145,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001093

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005741 TEIXEIRA & PIRES LDA
APOIAR.PT.Madeira TEIXEIRA & PIRES 

LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-221 Santa Cruz 3 606,47 3 606,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001094

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511127480
HOTEL ORCA PRAIA - 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.

REACT EU - Recuperação Económica no 

contexto da pandemia Covid-19

Apoio à tesouraria de empresa ativa em setor particularmente afetado pelas medidas de 

confinamento durante a pandemia Covid-19, decorrentes das medidas de proteção da saúde 

pública. Este apoio à tesouraria sob a forma de incentivo não reembolsável contribui para a 

preservação da liquidez da empresa, fortalecendo a continuidade da sua atividade económica e 

sociolaboral. 

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-236 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001096

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509868452
TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, 

LDA

APOIAR.PT.Madeira TRIO - Publicidade 

e Artes Gráficas, Lda.
TRIO - Publicidade e Artes Gráficas, Lda. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-011 Funchal 15 205,45 15 205,45 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001098

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511245220
CALHAU DAS ACHADAS, SNACK-BAR, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT MADEIRA Ajudar a liquidez da entidade provocada pelo Covid-19 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-000 Porto Moniz 9 413,51 9 413,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001099

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515490024 AGUIAR & SARA, LDA Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-272 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

693/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001100

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511142340

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, LDA

Apoiar.PT.Madeira.MH
O projeto “APOIAR.PT.Madeira” tem por objetivo apoiar a tesouraria assim como o pagamento de 

rendas não habitacionais.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-021 Funchal 48 939,16 48 939,16 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001101

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515121304 MAGNIFICENT HILL - LDA APOIAR.PT.MADEIRA MH
Este projeto visa apoiar a empresa até um certo montante compensando assim a quebra de 

faturação registada em 2020 e as rendas habitacionais suportadas.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-054 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001102

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513957588 POSITIVO E PACÍFICO - LDA APOIAR.PT.MADEIRA.PP
Apoio as custos fixos, nomeadamente rendas não habitacionais e À quebra de faturação registada 

no ano de 2020 tendo por base de comparação o ano anteriro.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-021 Funchal 58 000,00 58 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001103

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514988282 SURPRESA TRANSITÓRIA - LDA
APOIAR.PT - SURPRESA TRANSITÓRIA - 

LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9135-372 Santa Cruz 6 072,04 6 072,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001104

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514060247 OK MOTOR SPORT, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-037 Santa Cruz 44 500,00 44 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001105

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 170729486 JAIME FERNANDES TEIXEIRA                                                                            APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-169 Santa Cruz 16 500,00 16 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001106

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513644202 NÁDIA GARCIA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira NÁDIA GARCIA, 

UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-539 Funchal 1 487,80 1 487,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001107

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511209410
JOAQUIM PEREIRA - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LDA

APOIAR.PT.Madeira JOAQUIM PEREIRA - 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9100-133 Santa Cruz 1 972,96 1 972,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001108

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511260180
BRUNO FALCÃO - SERVIÇOS MÉDICOS 

DENTÁRIOS LDA
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-022 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001109

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511121091 TELEFÉRICOS DA MADEIRA, S.A. APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-541 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001110

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511095422 VASCONCELOS & VASCONCELOS, LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-080 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

694/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001111

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511228422 RESTAURANTES DA VILA LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-048
Câmara de 

Lobos
15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001112

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510554113 A CASA DO CASEIRO, LDA Apoiar.PT.Madeira - Casa do Caseiro

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-084 Funchal 11 872,63 11 872,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001113

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 742313956
JOÃO AGOSTINHO DE CARVALHO - 

CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE
APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 14 544,75 € 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-185 Machico 14 544,75 14 544,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001114

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513719717
IMAGENS & DESTINOS - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-292 Funchal 14 004,96 14 004,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001115

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 128509937 INACIO MENEZES DA PAIXÃO                                                                            APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 15 000,00 € 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-090 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001116

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511061668 ALVES & ALVES, LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume negócios. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-032 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001117

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509529453
MFF - ECOTURISMO, BIOLOGIA E 

CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL LDA
Apoiar.pt.madeira Apoio à quebra de facturação 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-168 Funchal 14 429,93 14 429,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001118

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511234171
RESTAURANTES DA VILA II - 

UNIPESSOAL LIMITADA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % 

em 2020, face ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 

2020, contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade 

económica, e mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos 

operadores económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9300-048
Câmara de 

Lobos
15000 15000 FEDER 1

Investimento produtivo 

genérico em pequenas e 

médias empresas («PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001119

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511047320
TRINCO - CONSULTORES, GESTÃO E 

SERVIÇOS LDA
APOIAR.PT.Madeira - TRINCO

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001120

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509982182
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

ILHANORTE, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-221 São Vicente 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001121

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514148853
P VASCONCELOS - AUTOMÓVEIS, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-134 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

695/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-001122

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 147673143 JOÃO MARTINS MELIM RODRIGUES                                                                        APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-194 Santa Cruz 11 983,09 11 983,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001123

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 109088905
ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES 

BETTENCOURT

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-233 Funchal 4 745,68 4 745,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001124

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514390972
ODISSEIA RELÂMPAGO - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR MADEIRA

ESTE PROJETO TEM POR OBJETIVO SALVAGUARDAR E GARANTIR OS SEUS POSTOS DE TRABALHO 

E CONJUNTAMENTE ASSEGURAR OS SEUS COMPROMISSOS FINANCEIROS COM AS SUAS 

ENTIDADES EXTERIORES

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9230-019 Santana 17 367,93 17 367,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001125

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510656382
OFFICELÍDER - PAPELARIA E 

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-447 Funchal 19 200,00 19 200,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001126

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508998204 MEGA ESTIMATIVA - UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-002 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001127

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511046197 TOMIAUTO, LDA. APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-127 Santa Cruz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001129

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511028580
AUTO-RAPIDO-REPRESENTAÇÃO DE 

PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LDA
CANDIDATURA APOIAR.PT.MADEIRA

Apoio à tesouraria para preservar a liquidez, dando continuidade à atividade económica de 

maneira a melhorar os compromissos a curto prazo.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-002 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001130

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508594219
MAGIA INESPERADA - RESTAURAÇÃO, 

LDA
APOIAR MADEIRA

RESUMINDO A EMPRESA ESPERA ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO PARA PODER CONTINUAR 

SALVAGUARDANDO OS SEUS POSTOS DE TRABALHO E COMPROMISSOS FINANCEIROS
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-031 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001131

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508187265
CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, 

LDA
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-059 Santa Cruz 46 413,91 46 413,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001132

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514415649 QUOTIDIANHORIZON - LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-041 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001133

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513582223
CARLA BALTASAR - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9360-537 Ponta do Sol 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

696/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001134

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513364447
REFÚGIO DO DOUTOR - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA

APOIAR.PT.Madeira - Refugio do 

Doutor

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9370-763 Calheta 4 136,90 4 136,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001136

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511048637

QUINTA MÃE DOS HOMENS-

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA

APOIAR.PT.Madeira Quinta Mãe dos 

Homens - Empreendimentos 

Imobiliários e Turísticos, Unipessoal, 

Lda.

Quinta Mãe dos Homens - Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, Unipessoal, Lda. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-185 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001137

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511120613

ADIM - ASSOCIAÇÃO DE AMADORES DE 

ARTE DRAMÁTICA INGLESA DA 

MADEIRA

APOIAR.PT.Madeira ADIM Associação 

Amadores Arte Dramática Inglesa da 

Madeira

APOIAR.PT.Madeira ADIM Associação Amadores Arte Dramática Inglesa da Madeira 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-185 Funchal 7 984,50 7 984,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001138

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511154089 RODRIGUES & BETTENCOURT LDA
APOIAR.PT.Madeira Rodrigues & 

Bettencourt, Lda.
APOIAR.PT.Madeira Rodrigues & Bettencourt, Lda. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 8 400,53 8 400,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001139

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511040946 PEDRA,DINIZ & CA LDA APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 5 071,34 5 071,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001140

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513386238
TIAGO FILIPE SANTOS, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 04-02-2022 9000-082 Funchal 56 500,00 56 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001141

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205465 OLIVEIRA & CONRADO LDA APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e apoio ao pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas afetadas pelas medidas de confinamento associadas à pandemia COVID-19, 

contribuindo para preservar a liquidez, a continuidade da atividade económica, assim como 

mitigar os impactos que as rendas têm a nível das despesas . Melhorar as condições face a 

compromissos a curto prazo.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9400-015 Porto Santo 1 144,77 1 144,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001142

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511207948
ANDRÉ PEREIRA & FILHOS - HOTELARIA 

E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-018 São Vicente 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001143

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 178751561 JOÃO ISIDRO MARTINS                                                                                 

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9240-114 São Vicente 2 525,77 2 525,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001145

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278047 VITADENTÁRIA UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT MADEIRA - Tesouraria
Apoio destinado a suportar algumas das despesas incorridas com o normal funcionamento da 

empresa.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-038 Funchal 4 250,50 4 250,50 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001147

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511244398 GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA CANDIDATURA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-267 Funchal 43 398,31 43 398,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

697/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001148

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510905510
TOURS TREE LOUREIRO, UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.Madeira TOURS TREE 

LOUREIRO, UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-218 Santa Cruz 6 239,82 6 239,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001149

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511055013
MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9020-130 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001151

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510915175
DRAGON TREE TRAVEL, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-208 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001153

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510026974 TERTIUM, UNIPESSOAL LDA

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-034 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001154

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 166547441 LUIS MIGUEL DA COSTA PEREIRA                                                                        APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9060-015 Funchal 736,90 736,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001155

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510862764 FÁTIMA & LUÍS NÓBREGA, LDA Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-100 Funchal 47 500,00 47 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001156

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002394 JOÃO CARLOS FREITAS FERNANDES LDA Apoiar NA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 2 570,32 2 570,32 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001157

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510571930 MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA

Candidatura ao Sistema de Incentivo à 

Liquidez das PME da Região Autónoma 

da Madeira no contexto da Pandemia 

do COVID-19

Contribuir para preservar a liquidez das empresas, na continuidade da sua atividade económica e 

simultaneamente mitigar os impactos negativos associados à Pandemia da COVID-19.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 16 399,98 16 399,98 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001158

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510034918 QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9050-447 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001160

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 237535408
ERNESTO ESTEVÃO DE FREITAS DA 

SILVA                                                                 
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9350-403 Funchal 7 960,94 7 960,94 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001162

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513859187
KARAOKE TOTAL MUSICAL EVENTS, 

LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria

Uma vez que a empresa não tem rendas comerciais, solicita o apoio à tesouraria, uma vez que a 

atividade foi muito influenciada pela pandemia.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-017 Santa Cruz 3 863,24 3 863,24 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

698/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001163

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510807186 NENÚFARMARAVILHA - LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria

Uma vez que a empresa não tem rendas comerciais, solicita o apoio à tesouraria, uma vez que a 

atividade foi muito influenciada pela pandemia.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-152 Machico 5 491,11 5 491,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001164

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511109792

EDENLIDO - SOCIEDADE DE 

EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES LDA

APOIAR.PT MADEIRA APOIAR.PT MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 11 962,89 11 962,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001166

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510314970 MENDONÇA & CRUZ, LDA

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-113 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001167

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511016239 NOBREGA & SILVA,S.A. APOIAR.PT.MADEIRA

sta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos compromi

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-015 Funchal 42 000,01 42 000,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001168

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511186800
ÓSCAR FERNANDES & RITA TEIXEIRA 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-000 Funchal 1 157,25 1 157,25 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001169

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511259182 SNACK BAR PINGUIM, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-310 Funchal 10 045,86 10 045,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001170

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511062117

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA 

EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES 

HOTELEIRAS LDA

Apoiar Apoiar a tesouraria da empresa 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-113 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001171

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 207061220 ANTONIO GREGORIO FERREIRA                                                                           

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9270-102 Porto Moniz 1 011,96 1 011,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001172

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 223622290 TERESA MARITZA GOUVEIA DA SILVA

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade da empresa de forma a conseguir satisfazer os seus compromissos e 

assim manter a sua atividade.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-064 Funchal 5 054,08 5 054,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001173

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513428119 ESTRELA SEDUTORA - UNIPESSOAL LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria e apoio ao financiamento de 

rendas não habitacionais

Apoiar as rendas não habitacionais, ajudando a diminuir os gastos da empresa e melhorando a 

sua liquidez.
04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-067 Santa Cruz 12 792,11 12 792,11 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001174

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 211324051 JOSE JACINTO FERNANDES SPINOLA                                                                      APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 20 928,87 € 04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9200-154 Machico 4 151,75 4 151,75 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

699/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001175

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514016990 SECRET MADEIRA, LDA APOIAR.PT - SECRET MADEIRA, LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

04-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-226 Funchal 9 156,38 9 156,38 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001176

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511002750 TAVARES,COSTA & CA LDA APOIAR.PT - TAVARES,COSTA & CA LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-069 Funchal 42 608,29 42 608,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001177

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511027630 ANTONIO PEDRO & SILVA LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9000-219 Funchal 17 336,52 17 336,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001178

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511064969
BALCÕES DO CANIÇO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 26-11-2021 01-01-2020 31-12-2021 9125-036 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001179

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 258372834 HECTOR MIGUEL GONÇALVES
APOIAR.PT - HECTOR MIGUEL 

GONÇALVES

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-187 Funchal 2 355,83 2 355,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001181

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511023715
POLICOPIA-COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA

Apoiar tesouraria e pagamento das 

rendas 

Recuperação da crise e dotar a empresa de meios que permitam torná-la mais resiliente ao 

contexto económico
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-198 Funchal 18 726,30 18 726,30 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001182

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513490930 LETRAS ALEATÓRIAS - LDA APOIAR MADEIRA apoiar madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-036 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001184

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511118368
RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA
APOIAR MADEIRA apoiar madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-161 Calheta 42 486,76 42 486,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001185

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509436773 FUSCHIA - ESTÉTICA UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira FUSCHIA - 

ESTÉTICA UNIPESSOAL LDA

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma  amitigar os riscos e impactos negatvos associados à pandemia 

covid19. 

25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9125-184 Santa Cruz 2 823,82 2 823,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001186

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511194455 LAMBERTO LOBO, UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA apoiar madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-082 Funchal 2 840,21 2 840,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001187

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511130511

MADEIRINVESTIMENTUS - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LDA

Apoiar Madeira 
A razão da candidatura tem por objectivo principal, aumentar a liquidez imediata da empresa e 

regularizar compromissos pendentes.
25-02-2022 01-01-2019 22-03-2022 9000-108 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

700/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001188

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510760309
MUSSARA - GESTÃO DE ESPAÇOS E 

EVENTOS, LDA
APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9004-518 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001189

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511014422 REBELOS & CAMACHO LDA Incentivos à liquidez – APOIA apoiar a tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001190

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511109245
CAMACHO & NASCIMENTO, 

JOALHEIROS, LIMITADA
Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-111 Funchal 15 486,85 15 486,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001191

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513751530 CAIRES & GONÇALVES, LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-078 Funchal 13 142,43 13 142,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001192

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515484520 MANIFESTBRAVERY - LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-051 Funchal 10 195,69 10 195,69 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001193

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514421703 EMENTA CORDIAL - UNIPESSOAL LDA Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

O Projeto visa desenvolver ações vocacionadas para a manutenção e melhoria da capacidade 

competitiva da empresa contribuindo para uma rápida e melhor recuperação económica face às 

restrições impostas pelas medidas de confinamento.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9200-107 Machico 11 471,80 11 471,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001194

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511014996 PORFÍRIO & CAMACHO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 3 091,59 3 091,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001195

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515069892
GABRIELA PEREIRA TREJO, UNIPESSOAL 

LDA
Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA O montante do incentivo não reembolsável é de 8 593,93€. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9004-533 Funchal 8 593,93 8 593,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001196

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012764 BARRETO & VIEIRA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9135-000 Santa Cruz 1 956,02 1 956,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001197

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511034423
AQUIMADEIRA MONTASSISTE 

SOLUTIONS LDA
APOIAR MADEIRA

Apoio à tesouraria da empresa, integrada em setor especialmente afetado pelas medidas de 

confinamento COVID 19 
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9004-561 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001198

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515786969
SAUDADE&FUTURO - RESTAURAÇÃO 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-235 Funchal 17 400,00 17 400,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

701/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001199

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511142870
M M P - MUITA MÚSICA PORTUGAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 10 321,58 10 321,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001200

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511253710
QUINTA DAS FUCHSIAS - TURISMO EM 

ESPAÇO RURAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-211 Funchal 9 307,31 9 307,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001201

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 220013845 EZEQUIEL FERNANDES FREITAS                                                                          Ezequiel F Freitas Apoiar PT Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-063 Calheta 3 162,73 3 162,73 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001202

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514446102
MAURO REBELO DE SOUSA, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA apoiar.pt.madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-330 Funchal 1 405,94 1 405,94 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001203

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511241240
DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E 

PASTELARIA, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9100-167 Santa Cruz 43 450,00 43 450,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001204

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511280327
LUSORIGINAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL, LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Considerando que neste momento, particularmente difícil para a economia regional,  a empresa  

teve  uma quebra abrupta da sua atividade.  Este apoio vem proporcionar  melhor liquidez,  

dando continuidade à sua atividade económica e contribuindo para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-058 Funchal 17 400,00 17 400,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001205

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 126038287 AGOSTINHO SILVA                                                                                     

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9240-120 São Vicente 2 811,85 2 811,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001206

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514087919 FÁBIO JOSÉ FARIA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-067 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001207

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514887419 PINKMARGIN - UNIPESSOAL LDA Apoiar Madeira - Restauração

A empresa tem como principal objectivo, que será aumentar a liquidez imediata e satisfazer todos 

os seus compromissos e assegurar os seus postos de trabalho, mantendo a qualidade do teu 

serviço e produtos junto dos seus clientes regionais e estrangeiros.

25-02-2022 01-01-2019 22-03-2022 9000-100 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001208

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511029802 LOBO & DRUMOND LDA
APOIAR.PT.Madeira Lobo & Drumond, 

Lda.
APOIAR.PT.Madeira Lobo & Drumond, Lda. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-127 Funchal 100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001209

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511011695 MOURA & SILVA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-042 Funchal 34 274,95 34 274,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

702/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001210

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515038229 HOME GETAWAY, LDA Candidatura Apoiar Madeira Apoio à tesouraria. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-138 Funchal 864,84 864,84 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001211

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511028105 EUROBARES LDA

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-127 Funchal 3 155,04 3 155,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001212

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192207 ANTÓNIO G. FERNANDES LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 763,58 763,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001213

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511203454 DIFERSOL, UNIPESSOAL LDA
Apoio ao pagamento de rendas não 

habitacionais

Apoiar as rendas não habitacionais, ajudando a diminuir os gastos da empresa e melhorando o 

sua liquidez
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9360-567 Ponta do Sol 16 350,00 16 350,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001214

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514705612
NUNO FILIPE BETTENCOURT, 

UNIPESSOAL LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria e apoio ao financiamento de 

rendas não habitacionais

A empresa solicita o apoio ao financiamento de necessidades de tesouraria e apoio ao 

financiamento de rendas não habitacionais
25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9125-110 Santa Cruz 3 699,68 3 699,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001215

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511231075

SIDÓNIO SOUSA - EXPLORAÇÃO DE 

BARES E RESTAURANTES, UNIPESSOAL 

LDA

APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 10 981,26 10 981,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001216

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514655909 FAÇANHAS & LEGADOS - LDA Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-146 Calheta 1 728,59 1 728,59 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001217

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509691749 ENREDO DE CHARME - LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-011 Funchal 7 112,60 7 112,60 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001218

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513200916
HENRIQUE VILLALÔBOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
Apoiar.PT Madeira Ao abrigo da portaria 323/2021 vimos pelo presente solicitar um apoio a quebra de faturação. 25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9050-457 Funchal 2 884,31 2 884,31 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001219

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511168349
ILHA E MONTANHA - TURISMO RURAL 

LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9230-000 Santana 7 039,40 7 039,40 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001220

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511192746
PARQUES E LAVAGENS DA CRUZ DE 

CARVALHO LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 3 948,89 3 948,89 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

703/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001222

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 150670044 JOÃO LUIS DO ROSARIO VASCONCELOS                                                                    APOIAR.PT. Madeira O montante do incentivo não reembolsável é de 16 800,00 € 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9200-102 Machico 16 800,00 16 800,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001223

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514412658 DUENDES & HERÓIS - UNIPESSOAL LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria

Apoiar a tesouraria, ajudando a diminuir os gastos da empresa e melhorando a sua liquidez. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-139 Santa Cruz 1 140,83 1 140,83 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001224

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511195770 LEONEL & CÂNDIDA LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9300-000
Câmara de 

Lobos
3 622,52 3 622,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001226

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511225369

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

INDUSTRIAL LDA

Apoiar Tesouraria Apoiar Tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-082 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001227

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278179
HARMONY IN NATURE, UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-208 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001228

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511093748 LA BARCA, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA Apoiar a empresa na sua tesouraria derivado da quebra do seu volume de negócios em 2020. 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9200-084 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001229

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514930870 DECIFRA SABORES - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9020-330 Funchal 7 141,95 7 141,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001230

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511201818 ATL, UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-236 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001231

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511265123 BURACO DA PAREDE, UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9050-075 Funchal 2 270,21 2 270,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001232

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509717896 CARISMALIDER - UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9060-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001233

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513121200
DEDICAÇÃO & SOFISTICAÇÃO - 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9060-141 Funchal 12 305,52 12 305,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

704/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001234

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 196804370 JOÃO DE JESUS GONÇALVES DIOGO                                                                       APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-224 Funchal 8 325,29 8 325,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001235

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 118829025 JOAQUIM GONÇALVES                                                                                   APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9350-077 Ribeira Brava 7 063,82 7 063,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001236

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 106719394
MANUEL FERREIRA DE FREITAS 

CONCEIÇÃO
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9100-064 Santa Cruz 11 238,68 11 238,68 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001237

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511012691 GABRIEL & IRMÃO LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9050-285 Funchal 2 196,17 2 196,17 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001238

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511104901
GOOD LUCK TOURS - VIAGENS E 

TURISMO LDA
APOIAR.PT.MADEIRA

Considerando que neste momento, particularmente difícil para a economia regional,  a empresa  

teve  uma quebra abrupta na sua atividade.  Este apoio vem proporcionar  melhor liquidez,  

dando continuidade à sua atividade económica e contribuindo para a manutenção dos postos de 

trabalho dos seus colaboradores.

25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-082 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001239

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511109083
ÚLTIMO SÉCULO - CONFECÇÕES E 

CALÇADO, LDA.
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-044 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001240

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 192723405 MANUEL JOÃO DE JESUS RODRIGUES                                                                      APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9300-151
Câmara de 

Lobos
2 608,36 2 608,36 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001241

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511036299
MANUEL RODRIGUES & JOSE 

RODRIGUES LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-000 Funchal 10 777,27 10 777,27 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001242

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513843833 DOMINGO GULOSO - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9125-018 Santa Cruz 12 748,08 12 748,08 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001243

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513243313 NOTÁVELGABARITO UNIPESSOAL, LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9050-026 Funchal 19 672,14 19 672,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001244

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511231130
PARADIS DU PARFUM - COMÉRCIO DE 

PERFUMES, UNIPESSOAL LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

705/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001245

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511056460 PEDRO,AURELIO & JAIME LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-000 Funchal 8 945,93 8 945,93 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001246

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511141394 RESTAURANTE SOLAR S. GONÇALO LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9060-014 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001247

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515280640 GABRIEL GARCÊS, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9270-034 Porto Moniz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001248

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513723099 PÉTALA D'AVENTURA - LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9060-276 Funchal 2 648,38 2 648,38 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001249

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514116099 REGAÇO GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9020-004 Funchal 6 897,13 6 897,13 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001250

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511185235
TEAR E JÓIAS - COMÉRCIO DE 

OURIVESARIA, LDA
APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-216 Funchal 2 402,62 2 402,62 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001252

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 120643766 JORGE DE SOUSA                                                                                      APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9300-000
Câmara de 

Lobos
3 022,96 3 022,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001254

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511093802 FREITAS & ABREU LDA Apoiar Madeira
Este projeto vem dar um animo nas conta corrente diárias, que se tornavam complicadas de 

cumprir
25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9100-000 Santa Cruz 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001257

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514726415
IDEIAS E PERCENTAGENS - UNIPESSOAL 

LDA
APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-100 Funchal 9 946,98 9 946,98 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001258

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511223161
ANTÓNIO GOUVEIA REIS - UNIPESSOAL 

LDA
Apoar.Pt :mdeira

A empresa pretende com este investimento reforçar a sua tesouraria e salvaguardar os postos de 

trabalho. 
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9200-121 Santa Cruz 9 249,65 9 249,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001259

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514573686 ROQUE & FREITAS, LDA
Apoiar.PT.Madeira - Apoio Tesouraria e 

Rendas

Promover a recuperação económica da empresa, desenvolvendo ações vocacionadas para a 

melhoria da sua capacidade competitiva.
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9135-382 Santa Cruz 17 588,22 17 588,22 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

706/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001260

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511029217
DRULOFER - SOCIEDADE DE 

EQUIPAMENTOS DA MADEIRA S.A.
REACT-EU_SI APOIAR.PT.MADEIRA

Promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e preparação de uma 

recuperação ecológica, digital e resiliente da economia
25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9125-042 Santa Cruz 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001261

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511064730

BAR IDEAL - SOCIEDADE DE 

EXPLORAÇÃO DE BARES E SNACK-

BARES LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

Considerando que neste momento, particularmente difícil para a economia regional,  a empresa  

teve  uma quebra acentuada da sua atividade, dificultando em muito os seus compromissos.  Este 

apoio vem proporcionar  melhor liquidez,  dando continuidade à sua atividade económica e 

contribuindo para a manutenção dos postos de trabalho dos seus colaboradores.

25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9060-051 Funchal 9 171,65 9 171,65 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001262

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

APOIAR.PT.Madeira O projeto visa apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais. 25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-049 Funchal 59 089,00 59 089,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001263

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513664807
PROVAS100RETICÊNCIAS - UNIPESSOAL 

LDA
PROVAS100 Apoio à tesouraria e ao pagamento de rendas do armazém. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-006 Santa Cruz 10 877,20 10 877,20 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001265

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511122586
DESKPROVIDER, SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LIMITADA
Apoio tesouraria e rendas Apoio tesouraria e rendas 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-223 Funchal 15 600,00 15 600,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001266

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511056630
CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL 

LDA
ADAPTAR-RAM

Pretendemos com este projeto, colmatar as dificuldades de liquidez da empresa, resultante da 

quebra de faturação de 2019/2020, provocada pelo cenário pandémico da Covid 19.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-024 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001268

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 117444081 FILIPE ASCENÇÃO DOS RAMOS                                                                           Candidatura Apoiar PT.Madeira

O projeto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de funcionamento, 

essencialmente custos de arrendamento. Visa a melhoria da liquidez da empresa, aliviam a 

tesouraria, diminuindo os custos e encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas 

com menores custos. O incentivo em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeiro da empresa.

25-02-2022 01-01-2020 23-03-2022 9000-098 Funchal 16 510,92 16 510,92 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001270

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 240149882 VANESSA CARINA CARVALHO GOUVEIA                                                                     Candidatura Apoiar PT Madeira O projeto destina-se a ajuda a tesouraria de forma a manter a atividade da empresa 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-014 Funchal 3 120,46 3 120,46 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001271

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511015054
JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & 

FILHOS LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001272

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515345610 GAZELLE PARADISE - UNIPESSOAL LDA Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-018 Funchal 2 412,76 2 412,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001273

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510212581 MIGUEL & MACEDO, LDA
Candidatura Apoiar Madeira PT 

Madeira
O projeto destina-se a ajuda a tesouraria de forma a manter a atividade da empresa 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9300-324

Câmara de 

Lobos
7 626,52 7 626,52 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

707/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001274

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514841800 LATITUDE 32, LDA. Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-196 Funchal 3 024,77 3 024,77 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001276

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511205635
MTMP - ARTIGOS REGIONAIS, 

UNIPESSOAL LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001277

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510658555 MÁRCIO FERNANDES, UNIPESSOAL LDA Candidatura Apoiar PT Madeira O projeto destina-se a ajuda a tesouraria de forma a manter a atividade da empresa 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-211 Funchal 12 233,39 12 233,39 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001278

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511046596 MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA APOIAR Apoio à tesouraria de forma a compersar as perdas verificadas ao longo da actual crise sanitária. 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-059 Funchal 42 010,00 42 010,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001279

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511055579
PANIMAD - PADARIA E CONFEITARIA 

DA MADEIRA LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-079 Funchal 2 500,00 2 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001280

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511004435 PEDRO, GOMES & MENEZES LDA APOIAR Apoio à Tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-021 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001281

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514846461 UTOPIC PANORAMA - UNIPESSOAL LDA Apoiar Rendas
Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais da microempresa, 

devido ao efeito do COVID 19 na atividade económica desenvolvida
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9240-223 São Vicente 4 023,47 4 023,47 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001282

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514754729 ILHASBOÉMIAS - UNIPESSOAL LDA IlhasBoémias - Unipessoal, Lda

O projeto na área da restauração visa recuperar a quebra que o contexto do covid trouxe para 

esta área, sendo que o ano passado a atividade apresentou prejuízo e uma quebra significativa na 

faturação de aproximadamente 81%.O objetivo deste projeto é através deste apoio poder 

compensar alguma perda da atividade, podendo compensar alguns custos da mesma.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-749 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001283

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 102007942 JOSE MANUEL DE FREITAS NUNES                                                                        APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-383 Funchal 8 918,91 8 918,91 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001284

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 187014663
MARIA IDALINA GOUVEIA RODRIGUES 

LEMOS                                                               
Candidatura Apoiar PT Madeira O projeto destina-se a ajuda a tesouraria de forma a manter a atividade da empresa 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-084 Santa Cruz 7 102,49 7 102,49 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001285

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513215042 MOUNTAIN SEASON - LDA Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9135-060 Santa Cruz 4 427,01 4 427,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

708/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-001286

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514207086

BEJDER CREATIVE PRODUCTION & 

REALISATION, UNIPESSOAL LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-272 Calheta 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001287

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511117493

CONTROLMÉDIA - MARKETING, 

PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO DA 

MADEIRA LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

O incentivo a conceder assegura a sustentabilidade da atividade da empresa na conjuntura 

económico-financeira atual, permitindo que se mantenha a empregabilidade de pessoal 

qualificado e em permanente atualização que contribui para uma manutenção dos serviços de 

qualidade que a empresa se propõe fornecer aos seus clientes.

25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9000-090 Funchal 19 565,96 19 565,96 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001288

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514581174 DIZ COM FLORES, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9004-568 Funchal 8 855,67 8 855,67 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001291

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511005121 MARQUES & RIBEIRO, LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-045 Funchal 1 959,02 1 959,02 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001293

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511006098 ABREU & PITA LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 3 852,48 3 852,48 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001294

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513435174
HANDSKO SINCE 1982, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Apoiar.PT.Madeira - Apoio Tesouraria e 

Rendas

Promover a recuperação económica da empresa, desenvolvendo ações vocacionadas para a 

melhoria da sua capacidade competitiva.
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-684 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001295

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 175462798 ROSA MARIA JARDIM FERNANDES                                                                         APOIAR MADEIRA APOIAR MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-134 Funchal 3 145,10 3 145,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001296

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513346155
PROSA ATRAENTE - HOTELARIA 

UNIPESSOAL LDA
Apoar.Pt :mdeira

A empresa pretende com este investimento reforçar a sua tesouraria e salvaguardar os postos de 

trabalho
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-050 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001297

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511131682 J. MANUEL, NUNO & GOUVEIA LDA Apoar.Pt :mdeira
A empresa pretende com este investimento reforçar a sua tesouraria e salvaguardar os postos de 

trabalho.
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9200-402 Machico 5 451,88 5 451,88 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001298

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513740600 COSTUMES E MAGIAS - LDA APOIAR RAM Desenvolver a manutenção e melhoria da capacidade competitiva 25-02-2022 01-10-2021 22-03-2022 9000-176 Funchal 12 298,76 12 298,76 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001299

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513013881 ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9300-088
Câmara de 

Lobos
15 924,09 15 924,09 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

709/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 

Beneficiary Name

Nome da operação/ Operation 

name
Resumo da operação/ Operation Summary

Data de 

Aprovação/ 

Approval 

Date

Data Início/ 

Start-up 

Date

Data Fim 

Aprovada/ 

End of 

Operation 

Date

Código 

Postal/ 

Postcode

Concelho/ 

County

Despesas elegíveis 

totais aprovada/ 

Total eligible costs 

aproved

Fundo aprovado/ 

Fund

FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E2-FEDER-001300

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 191126527
MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUES 

ABREU MENDONÇA                                                       
Apoiar Madeira 

Tem por principal objectivo, assegurar os actuais três postos de trabalho, aumento da liquidez da 

empresa, garantindo o cumprimento integral dos compromissos financeiros da empresa.
25-02-2022 01-01-2020 24-03-2022 9020-148 Funchal 18 190,29 18 190,29 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001301

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514984651 BRIGADA FIDALGA - MARISQUEIRA LDA. Apoio à quebra de facturação de 25% Apoio à quebra de facturação de 25% 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-031 Santa Cruz 18 000,00 18 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001302

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513721045
ACONCHEGO DE SUCESSO - 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-132 Funchal 12 143,85 12 143,85 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001304

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511213190
TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. 

FERNANDES LDA
Candidatura APOIAR MADEIRA

Por via dos factos acima expostos, a nossa liquidez e capacidade de curto prazo para 

corresponder às nossas obrigações com fornecedores, prestadores de serviços e pessoal está 

muito limitada.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-042 Santa Cruz 13 639,43 13 639,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001305

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511023529 GVRAM, LDA GVRAM - APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa tem o seu CAE enquadrado nos CAEs apoiados pelo Programa APOIAR.PT.Madeira e 

cumpre com os critérios de elegibilidade e condições de acesso constantes deste Programa
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9100-152 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001306

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 207691630
JOSE EDUARDO PERESTRELO 

BERENGUER                                                                   

Apoiar.PT.Madeira - Apoio Tesouraria e 

Rendas

Promover a recuperação económica da empresa, desenvolvendo ações vocacionadas para a 

melhoria da sua capacidade competitiva.
25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9100-015 Santa Cruz 8 712,28 8 712,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001307

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 210053640 RICARDO JOÃO ABREU MACHADO APOIAR Apoio Tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-021 Funchal 12 701,58 12 701,58 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001308

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511197594 GRAÇA REIS LDA ADAPTAR-RAM
Pretendemos com este projecto, colmatar as dificuldades de liquidez da empresa, resultante da 

quebra de faturação entre 2019/2020, provocada pelo cenário pandémico do COVID 19
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-174 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001309

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513363572 DISPONIVELOÁSIS - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA
Projecto que visa a obtenção de um apoio à  tesouraria, mitigando os efeitos das medidas do 

confinamento no volume total  de negócios da empresa, e liquidez.
25-02-2022 01-01-2019 22-03-2022 9125-218 Santa Cruz 14 784,82 14 784,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001310

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514432055 ITINERANTE ELEGÂNCIA - LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-248 Funchal 4 461,79 4 461,79 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001311

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511116721
ASSOCIAÇÃO DOS CARREIROS DO 

MONTE

Candidatura Apoiar Madeira PT 

Madeira
O projeto destina-se a ajuda a tesouraria de forma a manter a atividade da empresa 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-288 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

710/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001312

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510531660 MADE2TRAVEL, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-101 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001313

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514976756 HUB FITNESS, UNIPESSOAL LDA Apoiar Madeira
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-246 Funchal 10 015,43 10 015,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001314

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511217480
SOCIEDADE AGRÍCOLA FAJÃ DOS 

PADRES LDA
Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-288 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001315

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514124911 PROSPERMANEUVER - LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-187 Funchal 4 626,28 4 626,28 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001318

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514069627 DIVINE LAZINESS - UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-042 Funchal 11 122,03 11 122,03 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001319

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511036728 ANTONIO & FREITAS LDA Candidatura Apoiar PT MADEIRA

O projeto visa a obtenção de um apoio para compensar os sobrecustos de funcionamento, 

essencialmente custos de arrendamento. Visa a melhoria da liquidez da empresa, aliviam a 

tesouraria, diminuindo os custos e encargos bancários, menor utilização das contas caucionadas 

com menores custos. O incentivo em termos financeiros, reforça assim o equilíbrio económico-

financeiro da empresa.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-024 Funchal 18 688,53 18 688,53 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001321

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514531444 PILAR DE SABORES - UNIPESSOAL LDA

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9100-167 Santa Cruz 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001322

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511129386 BULCÃO & AMORIM LDA Apoio à tesouraria e às rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-079 Funchal 30 600,00 30 600,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001323

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511157991
VIRUMA - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 

IMOBILIÁRIA DA MADEIRA LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-156 Funchal 5 328,69 5 328,69 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001324

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510806031
PROVA DOS NOVE - RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-313 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001325

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511150016
BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE 

BORDADOS LDA
Apoio à tesouraria APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-206 Santana 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

711/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001326

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515197106
ANTÓNIO JOSÉ FLORIDO, UNIPESSOAL 

LDA
Apoiar Madeira 

O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-332 Funchal 4 079,55 4 079,55 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001327

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514316837 CASCATA SENSAÇÃO - LDA

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9100-222 Santa Cruz 9 461,63 9 461,63 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001329

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511048033

QUINTA DO ESTREITO - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

TURÍSTICOS S.A.

Apoiar a recuperação económica da 

empresa devido á crise com 

consequências sociais no contexto da 

pandemia COVID-19

Assegurar a sustentabilidade; melhorar a tesouraria no sentido dar cumprimento às suas 

obrigações, assim como manter os postos de trabalho.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-157

Câmara de 

Lobos
100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001330

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 258147695 WANG WEIMIAO Apoiar Madeira 
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-075 Funchal 23 100,00 23 100,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001331

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510089240 GAOFENG JI, UNIPESSOAL LDA Apoiar Madeira 
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-039 Funchal 13 044,07 13 044,07 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001332

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 242821677 HUIYING WANG Apoiar Madeira 
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-028 Funchal 13 946,07 13 946,07 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001333

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511227019 PMR, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.MADEIRA APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9200-073 Machico 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001334

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511285850
MARIA DO CARMO CASTANHA - 

UNIPESSOAL LDA

Operações destinadas ao 

financiamento de necessidades de 

tesouraria e apoio ao financiamento de 

rendas não habitacionais

Uma vez que a empresa tem rendas comerciais, solicita o apoio à tesouraria e às rendas, uma vez 

que foi muito influenciada pela pandemia.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9125-018 Santa Cruz 14 918,69 14 918,69 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001335

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510772714 ATLANTIKEVASION - UNIPESSOAL LDA

 APOIAR.PT.Madeira tem por objetivo 

apoiar a tesouraria assim como o 

pagamento de rendas não 

habitacionais das micro, pequenas e 

médias empresas

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais através de fundos 

comunitários de carater não reembolsável.
25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9125-024 Santa Cruz 17 579,34 17 579,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001336

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 151182884 JOÃO MANUEL CALHEIROS COUTINHO                                                                      Apoiar Madeira
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-206 Funchal 1 172,66 1 172,66 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001337

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 104373059 DORA MARIA LEÇA DE NOBREGA Apoio à tesouraria APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9350-213 Ribeira Brava 10 048,57 10 048,57 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

712/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001338

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511206810
OUSA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE, UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria e o pagamento da renda n não habitacionais da empresa, permitindo assim 

uma ajuda crucial nesta faze atípica. 
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-233 Funchal 17 600,01 17 600,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001339

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514324996 RITMOS D`ARROMBA - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-018 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001340

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509041175
WELCOME MADEIRA - TRANSPORTES 

TURISMO RESTAURAÇÃO, LDA
Candidatura ao  Programa Apoiar

De acordo com o objetivo da empresa este projetos apenas visa auxiliar a tesouraria de forma a 

voltarmos ao que pensamos puder vir a ser num momento muito próximo a retoma total da 

nossa atividade. 

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9304-007
Câmara de 

Lobos
100 000,00 100 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001341

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514469072 DEFARIMARI, LDA Apoiar Madeira Apoio à quebra de faturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-015 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001342

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511047860 SÃO VICENTE - RENTACAR LDA Apoiar Madeira
Este apoio vem nos dar uma ajuda nos pagamentos de curto prazo, que estamos a começar a ter 

algumas dificuldades de os cumprir
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9240-221 São Vicente 17 000,01 17 000,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001345

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511278144 TRUESPIRIT, LDA APOIAR.PT.MADEIRA
A empresa irá recorre ao ADAPTAR - RAM, para obtenção de uma apoio à tesouraria, em virtude 

da quebra de faturação verificada entre 2019 e 2020
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-999 Calheta 16 725,00 16 725,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001346

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511013892 M.I. NUNES, UNIPESSOAL, LDA Apoiar Madeira Apoio financeiro para colmatar as quebras de faturação devido ao covid-19 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-046 Funchal 109 557,34 109 557,34 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001348

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511096364
O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA
“APOIAR.PT.Madeira “APOIAR.PT.Madeira 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-055 Funchal 7 430,35 7 430,35 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001349

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 229755097 ANA MARGARIDA AFONSO RIPOLL

Apoio de Tesouraria no Contexto de 

Recuperaçao Economica à Pandemia 

Covid19

Com a concretização deste projeto, o promotor verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção da 

sua atividade em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-312 Funchal 10 511,06 10 511,06 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001351

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514071028
GIANNETTI & SILVA - IT MANAGEMENT, 

LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)
Apoiar.pt.madeira Compensação face à quebra de faturação – COVID19 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-401 Funchal 5 203,10 5 203,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001352

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509987087 ALIADOS COM ENCANTO - LDA
APOIAR 2020 - ALIADOS COM 

ENCANTO
Obter fundo de maneio necessário para consolidar a atividade da sociedade 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-017 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

713/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001353

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511263074 MADEIRAPOLIVALENTE LDA Apoiar Madeira 
O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-000 Calheta 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001358

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509168639
JOSÉ LUÍS DA SILVA RESTAURAÇÃO, 

LDA
Apoio à tesouraria APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9360-559 Ribeira Brava 18 687,86 18 687,86 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001359

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515177610
RAQUEL FRANCISCO & RODRIGO 

NÓBREGA, LDA

Apoia à tesouraria e ao pagamento das 

rendas
APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9240-024 São Vicente 4 128,10 4 128,10 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001363

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511263031
FERNANDES & FREITAS, CABELEIREIRO 

UNIPESSOAL, LDA
Apoiar Madeira Ajuda financeira para compensar as quebras de faturação na pandemia 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-221 Funchal 11 379,51 11 379,51 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001364

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

APOIAR.PT.MADEIRA

Esta candidatura está suportada por uma quebra de faturação de pelo menos, 25 % em 2020, face 

ao ano anterior e por rendas não habitacionais pagas em dezembro de 2020, contribuindo para 

preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e mitigar os impactos que as 

rendas têm ao nível das despesas dos operadores económicos, melhorando as suas condições 

para fazer face aos comprom

25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-250 Funchal 47 624,95 47 624,95 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001367

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511284802 LILY'S, LDA
Apoio à Tesouraria, Manutenção de 

Postos de Trabalho e às rendas

Em resumo este projeto pretende atenuar os custos de funcionamento (rendas não 

habitacionais), preservar a liquidez da empresa e a manutenção dos postos de trabalho.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9200-115 Machico 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001368

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514760850 VALDEMIRO FREITAS, UNIPESSOAL LDA Quebra de facturação Apoio ao Funcionamento 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-086 Funchal 5 586,82 5 586,82 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001369

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513708022 FORTUNEPOWER - UNIPESSOAL LDA Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-103 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001370

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513991905 COSTUMES DO VENTO - LDA
APOIAR.PT - COSTUMES DO VENTO - 

LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9270-126 Porto Moniz 5 027,22 5 027,22 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001371

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511232594
CAFÉ VILA AMORÉ, BAR, PASTELARIA, 

UNIPESSOAL, LDA
Apoiar Madeira 

O projecto pretende apoiar a empresa quer na sua tesouraria, quer no suporte á sua actividade de 

negócio.
25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9370-501 Calheta 5 701,14 5 701,14 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001374

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511118350
PONTA JARDIM - CAMPISMO, 

UNIPESSOAL LDA
APOIAR.PT.MADEIRA compensação das perdas de VN registadas em 2020. 25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9370-402 Calheta 11 739,37 11 739,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

714/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001375

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514158689 QUILOS D'ELEGÂNCIA - LDA Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-079 Funchal 16 495,21 16 495,21 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001376

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513393048 M. RIBEIRO, LDA Candidatura Apoiar.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-219 Funchal 27 000,00 27 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001377

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514601523 GARFONSO'S, LDA APOIAR.PT - GARFONSO´S, LDA.

Resumindo, a empresa com este apoio com certeza irá dispor de mais liquidez, e 

consequentemente melhorar a sua condição financeira e económica contribuindo assim para a 

melhoria e manutenção da capacidade competitiva das empresas regionais.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-398 Funchal 1 817,43 1 817,43 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001379

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511009623
MARGARIDA & FERREIRA, UNIPESSOAL, 

LDA.

Projecto de Apoio à Liquidez das PME's 

da RAM no Contexto da Pandemia 

Covid-19

O promotor reúne as condições regulamentares de acesso ao presente sistema de incentivos, 

candidatando-se na natureza de projecto individual, nomeadamente às componentes de apoio à 

tesouraria e apoio ao pagamento das rendas não habitacionais 

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-072 Funchal 16 114,41 16 114,41 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001381

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510793800 PEROLA DOS VINHOS, LDA Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-074 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001383

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511228180
FARIA & PINTO - COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LDA
Apoio à tesouraria APOIAR.PT.MADEIRA 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9350-048 Ribeira Brava 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001384

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511274750 AGOSTINHO & MARCO PAULO, LDA Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-060 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001385

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511200072
SNACK-BAR - ESTRELA DOS ALAMOS 

LDA
Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 4 198,44 4 198,44 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001386

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511151080
VIÁTICO TOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS 

UNIPESSOAL LDA
Apoio à tesouraria Manter a atividade da empresa e a sua solvabilidade 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-269 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001387

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 508123445
MARCAREGRA - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA
Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9300-075

Câmara de 

Lobos
5 020,26 5 020,26 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001388

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509077625

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES UNIPESSOAL LDA

Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-159 Funchal 52 000,00 52 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

715/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001389

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511003625 SILVA & BARROS, LDA APOIAR Apoio à tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-073 Funchal 12 405,04 12 405,04 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001390

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514039019 FATIAS D'AFETO - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-246 Funchal 20 000,01 20 000,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001391

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511038577 POUSADA PICO DA URZE LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efectivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9370-000 Calheta 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001392

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514216506 ILUSTRE E FAVORITO - LDA Apoia à tesouraria e ás rendas

Com a concretização deste projeto, a empresa verá melhoradas as suas condições de 

rentabilidade e de equilíbrio financeiro, vendo assim reforçadas as condições de manutenção do 

seu efetivo em condições apropriadas.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9050-024 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001394

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 513347909 GREEN DEVIL SAFARI, UNIPESSOAL LDA APOIAR.PT.Madeira

O promotor enquadra-se no incentivo APOIAR.PT.MADEIRA e vem se candidatar ao apoio à 

tesouraria e as rendas de forma amitigar os riscos e impactos negatvos  associados à pandemia 

covid19

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9020-149 Funchal 16 050,00 16 050,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001397

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514646640
WILDTASTE - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

DA MADEIRA
APOIAR  A TESOURARIA NO PAGAMENTO DAS RENDAS COMERCIAIS 25-02-2022 01-01-2021 22-03-2022 9125-143 Santa Cruz 13 488,00 13 488,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001399

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511283237 WEEE! LDA Apoiar Tesouraria Apoiar Tesouraria 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9000-069 Funchal 7 097,81 7 097,81 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001400

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 238726940 BARBARA CRISTINA GOMES PEREIRA                                                                      

O projeto visa apoiar à Liquidez da 

empresa, decorrente as medidas de 

proteção da saúde pública no contexto 

da pandemia COVID-19.

Com as medidas de proteção da saúde pública no contexto da pandemia COVID-19, agravou-se a 

recuperação económica da empresa, tornando-nos menos competitivo face aos nossos parceiros 

económicos.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-134 Funchal 12 365,80 12 365,80 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001401

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 511015119 CAIRES & SILVA LDA APOIAR.PT.Madeira

O APOIAR.PT.Madeira, sendo um sistema de incentivo á liquidez das PME da RAM, é sem dúvida 

um pertinente e oportuno apoio, dado o momento difícil que vivemos causado pela pandemia do 

COVID-19.Promoverá a minimização da crise provocado pelo contexto COVID-19, melhorando a 

nossa capacidade competitiva. 

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-000 Funchal 45 025,90 45 025,90 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001404

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 123477549 JOSE RICARDO FIGUEIRA FARIA                                                                         Apoio tesouraria e rendas Apoio tesouraria e rendas 25-02-2022 01-01-2020 19-05-2022 9020-148 Funchal 7 118,37 7 118,37 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001405

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 515003794 MODERNITY FORMULA - LDA Quebra de facturação Quebra de facturação 25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-144 Funchal 15 000,00 15 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

716/738
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M1420-13-62E2-FEDER-001408

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 509727875
MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LDA
APOIAR.PT.Madeira

Sendo um sistema de incentivo á liquidez das PME da RAM, é sem dúvida um pertinente e 

oportuno apoio, dado o momento difícil que vivemos causado pela pandemia do COVID-

19.Promoverá a minimização da crise provocado pelo contexto COVID-19, melhorando a nossa 

capacidade competitiva. 

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9000-103 Funchal 40 000,00 40 000,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001409

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514335874 FIGUEIRA & PEREIRA, LDA Apoiar.PT.Madeira
Apoio ao pagamento de rendas não habitacionais, tendo uma taxa de financiamento de 50% do 

valor da renda mensal de dezembro de 2020 devidamente paga, durante seis meses.
25-02-2022 01-01-2020 28-07-2022 9000-100 Funchal 12 280,01 12 280,01 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001410

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 514544333 DESAFIO JUBILANTE - LDA APOIAR.PT - DESAFIO JUBILANTE - LDA

Com este projeto, o IDERAM procura apoiar as empresas que tiveram uma quebra de pelo menos 

25% de faturação, entre os períodos 2019 e 2020. Este tem como principal foco a tesouraria da 

empresa, bem como as suas rendas não habitacionais. O beneficiário consegue, com este 

incentivo, uma forma de colmatar algumas perdas que obteve no ano transato, relativamente a 

2019.

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9060-289 Funchal 19 500,00 19 500,00 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E2-FEDER-001412

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E2 - APOIAR.PT.Madeira 510066500 MAKEOVER SALON - UNIPESSOAL, LDA APOIAR.PT.Madeira

Sendo um sistema de incentivo á liquidez das PME da RAM, é sem dúvida um pertinente e 

oportuno apoio, dado o momento difícil que vivemos causado pela pandemia do COVID-

19.Promoverá a minimização da crise provocado pelo contexto COVID-19, melhorando a nossa 

capacidade competitiva. 

25-02-2022 01-01-2020 22-03-2022 9300-432 Santa Cruz 13 815,03 13 815,03 FEDER 100,00%

Investimento produtivo genérico 

em pequenas e médias empresas 

(«PME»)

M1420-13-62E3-FEDER-000001

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E3 - REACT_EU - Investimentos na 

melhoria das infraestruturas de saúde, 

equipamentos e material médico, que 

garantam uma eficaz cobertura dos 

cuidados de saúde e uma resposta mais 

eficiente ao combate à pandemia Covid-

19

671001329
SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Hospital Dr. Nélio Mendonça - 

Reabilitação do Bloco Operatório

 Reabilitação do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça com o objetivo de assegurar a 

operacionalidade do Bloco Operatório nas adequadas condições técnicas e de segurança, 

garantindo-se assim a salvaguarda da segurança clínica do doente cirúrgico.

27-05-2022 08-06-2022 28-02-2023 9064-506 Funchal 2 882 960,29 2 882 960,29 FEDER 100,00% Infraestruturas de saúde

M1420-13-62E3-FEDER-000002

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E3 - REACT_EU - Investimentos na 

melhoria das infraestruturas de saúde, 

equipamentos e material médico, que 

garantam uma eficaz cobertura dos 

cuidados de saúde e uma resposta mais 

eficiente ao combate à pandemia Covid-

19

511228848
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM

Renovação e Instalação de novos 

Equipamentos e Material Médico do 

SESARAM para o mais eficiente 

Combate à COVID-19

Esta operação dotará o SESARAM EPERAM, das condições adequadas, conducentes a uma 

resposta mais eficiente e reforçada na prestação de cuidados de saúde aos utentes e ao exercício 

dos profissionais em contexto de pandemia por COVID-19, garantindo assim a qualidade, 

humanidade e equidade na prestação de cuidados de saúde à população.

12-09-2022 01-11-2021 30-08-2023 9004-514 Funchal 4 235 070,00 4 235 070,00 FEDER 100,00% Infraestruturas de saúde

M1420-13-62E4-FEDER-000006

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509868452
TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 21-07-2021 07-12-2022 9060-011 Funchal 31 864,74 22 305,32 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000009

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513695710 LICORARIA DO VALE DAS FREIRAS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Em suma o projeto preconiza dotar a empresa de meios digitais através da utilização de TIC, que 

lhe proporciona aumentar a sua capacidade empresarial, através da desmaterialização de fluxos 

de trabalho e de faturação, alterando de forma substancial o seu modelo de negócio, 

aumentando com isso a sua capacidade de resposta e velocidade no seu processo de negócio. O 

aumento da produtividade é um dos 

25-10-2022 09-03-2022 25-11-2022 9030-314
Câmara de 

Lobos
27 740,00 19 418,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000013

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511184646
BRAVAPLAN - PLANEAMENTO E 

ENGENHARIA CIVIL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O investimento operacional no total de 53.640,79 €, está orientado para a continuação da 

incorporação de tecnologias digitais, na criação e implementação de estruturas interligadas entre 

os diversos departamentos de Engenharia, Fiscalização, Arquitetura e Compliance, quer estejam 

num contexto interno ou externo à empresa.

25-08-2022 16-03-2021 16-12-2022 9350-208 Ribeira Brava 52 190,66 36 533,46 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000016

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511107889
DENTOCARMO-CLINICA MÉDICA E 

DENTÁRIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 40.260,00 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

25.000,00 Euros pelo IDE a fundo perdido, 10.065,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de autofinanciamento (5.195,00€ Euros). Concluímos que está assegurado 

pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 16-03-2022 15-12-2022 9000-223 Funchal 39 930,00 25 000,00 FEDER 63,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000019

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514457422 RONG BUSINESS - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Aumento da competividade e visibilidade da empresa através da transição digital. 25-08-2022 02-08-2021 16-02-2023 9050-011 Funchal 28 750,74 20 125,52 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

717/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000026

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511003501
SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS 

DO MONTE S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao sistema de incentivos Digital Madeira de modo a desmaterializar 

diversos processos internos, bem como, reforçar a comunicação digital nas lojas que explora e 

dotar a empresa de melhores ferramentas ao nível da cibersegurança. 

25-08-2022 01-04-2022 28-02-2023 9050-222 Funchal 87 524,79 50 000,00 FEDER 57,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000030

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514557125
PURO DESIGN E PUBLICIDADE, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 24.421,93 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

17.095,35 Euros pelo IDE a fundo perdido, 6.200,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de suprimentos de sócio (1.126,58€ Euros). Concluímos que está 

assegurado pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 30-09-2021 21-12-2022 9125-004 Funchal 24 421,93 17 095,35 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000031

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516032470 DIÁLOGO DECIMAL UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Dialogo Décimal é uma start-up que atua e é especializada na área da contabilidade e 

consultadoria. A empresa está empenhada em disponibilizar aos seus clientes um serviço de 

excelencia e diferenciado, não estando unicamente vocacionada para o cumprimento das 

obrigações fiscais mas também, servir de apoio à gestão e aconselhamento junto com os seus 

clientes. 

25-10-2022 11-03-2022 10-12-2022 9125-067 Funchal 23 932,00 16 752,40 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000035

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516448455 SAMBEER XXI, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao sistema de incentivos Digital Madeira de modo a adquiri uma 

gaveta inteligente que permita desmaterializar todo o processo associado à caixa do 

estabelecimento e respetiva segurança. 

25-08-2022 01-09-2022 30-04-2023 9200-100 Machico 18 000,00 12 600,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000036

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514699558
SONHO REAL CHOCOLATERIA, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Através do financiamento em novas tecnologias e nos serviços digitais a empresa pretende 

aumentar a sua faturação. 
25-10-2022 01-03-2022 22-12-2022 9125-018 Santa Cruz 6 931,88 4 852,32 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000039

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513457607
WAYFUL, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao Digital Madeira de modo a desmaterializar um processo interno 

de análise, avaliação de riscos e necessidades dos clientes a quem presta serviços de consultoria, 

utilizando uma nova ferramenta tecnológica analítica e automatizada.

25-08-2022 26-01-2022 26-10-2022 9000-048 Funchal 34 977,66 24 484,36 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000047

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511137800 TRANSPORTES DO SERRADO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A principal razão que leva esta PME a encetar a transformação digital na sua gestão, está ligada à 

significativa melhoria dos seus processos, como forma de ir ao encontro das necessidades dos 

seus clientes, potenciando a sua área comercial e ainda melhorar o seu serviço de suporte ao 

cliente.

25-10-2022 15-04-2022 15-01-2023 9230-100 Santana 21 222,76 14 855,93 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000057

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511271875
BRAVADENTE - MÉDICINA DENTÁRIA 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao Digital Madeira para adquirir um equipamento que irá simplificar 

o processo interno de mapeamento da cavidade oral e arcadas dentárias dos utentes, 

digitalizando todo o processo e permitindo aos decidirem os melhores tratamentos para o utente.

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9350-223 Ribeira Brava 32 250,00 22 575,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000058

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511159056

DAKMAR - COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA HOTELARIA E CONSTRUÇÃO, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao sistema de incentivos Digital Madeira de modo a melhorar a sua 

relação com os clientes por via da tecnologia de modelação 3D e compreender e otimizar os seus 

fluxos documentais, com recurso a software de gestão topo de gama. 

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-100 Funchal 69 699,92 40 000,00 FEDER 57,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000060

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511153147
NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E 

INTERNET LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A NetCriações - Publicidade e Internet, Lda., é uma agência de comunicação integrada com uma 

oferta variada de serviços. Pretende com este projeto, a desmaterialização dos fluxos de trabalho 

e a criação de novos canais digitais de comercialização dos seus produtos e serviços

25-08-2022 27-03-2022 26-02-2023 9000-155 Funchal 35 581,06 24 906,74 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000063

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515582859 GUAGEE SOLUTIONS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Guagee Solutions é uma sociedade comercial por quotas, constituida a 09/01/2019 e é 

constituida por 2 sócios gerentes que pretendem o reforço do seu investimento no mercado 

digital através do apoio a fundo perdido no ambito do Digital.Madeira. Com nome comercial de 

Taxiin Madeira App, com a Guagee Solutions , qualquer cliente que tenha um Smartphone Iphone 

ou Android pode utilizar o serviço de

25-08-2022 28-03-2022 27-12-2022 9000-767 Funchal 35 189,33 24 632,53 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

718/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000064

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513985956 DESABAFOS DE VERÃO - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 20.672,00 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

14.470,40 Euros pelo IDE a fundo perdido, 5.200,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de autofinanciamento (1.001,60€ Euros). Concluímos que está assegurado 

pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 28-03-2022 27-12-2022 9100-115 Santa Cruz 20 672,00 14 470,40 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000068

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511234872
DENTEAM - SOCIEDADE DE MEDICINA 

DENTÁRIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 29-08-2022 28-05-2023 9000-049 Funchal 41 766,72 25 000,00 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000069

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511000561 BORDAL - BORDADOS DA MADEIRA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Em termos de resultados pretende-se:- Aumentar as visualizações de todas as comunicações;- 

Aumentar o número de visitas ao site / loja online;- Aumentar o número de seguidores das várias 

páginas;- Aumentar o número de atendimentos por vídeo chamada;- Aumentar a utilização de 

messaging com o cliente;

25-08-2022 09-08-2021 25-12-2022 9000-024 Funchal 45 724,34 32 007,04 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000074

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511175590 SERRADO & FILHAS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao sistema de incentivos Digital Madeira de modo a otimizar os 

processos de negócio críticos, em particular gestão de encomendas e fabrico de produtos, assim 

como promover uma melhor relação com o cliente por via de uma plataforma de streaming e 

quiosques de encomendas.

25-08-2022 31-08-2022 30-04-2023 9350-208 Ribeira Brava 29 607,60 20 725,32 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000085

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511002440 J.S.MENESES S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa J.S.Menezes é responsável pelas lojas Penha D´Águia, padarias e pastelarias de renome 

na Região Autónoma da Madeira. A empresa ao concorrer a este apoio tem como objetivo à 

desmaterialização dos fluxos de trabalho; e à concretização de processos desmaterializados com 

clientes e fornecedores por via da utilização das TIC e à desmaterialização da faturação.

25-10-2022 08-03-2022 28-02-2023 9000-116 Funchal 37 512,09 26 258,46 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000089

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511265816 BORDAL HOUSES, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O apoio Digital Madeira vem dar a oportunidade de impulsionar e levar a outro nível todas as 

nossas formas de comunicar e potenciar as reservas para estes alojamentos, bem como para a 

visita efetiva dos turistas à nossa ilha. Para tal, a experiência de utilização do site 

www.bordalhouses.pt tem de ser mais próxima à realidade, procurando utilizar técnicas de 

comunicação ligadas à realidade aumenta

25-10-2022 09-08-2021 28-12-2022 9000-115 Funchal 56 927,22 39 849,05 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000091

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510148662 03 CREATIVE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Pristine Wilderness Web Services Lda é uma empresa em funcionamento desde 2013 e possui 

dois ramos de atividade: animação turística e agência de comunicação/organização de 

eventos.Neste projeto, a empresa quer otimizar os seus sites, lançar novas campanhas, reforçar 

os seus canais digitais, conteúdos e redes sociais, unindo ferramentas que aproveitem as 

oportunidades do mundo digital.

25-10-2022 30-03-2022 28-02-2023 9000-158 Funchal 29 911,09 20 937,76 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000096

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511265778

MLE - MADEIRA LEISURE 

ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E 

ANIMAÇÃO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 16-06-2021 28-12-2022 9135-999 Santa Cruz 42 155,61 29 508,93 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000097

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511060963 J. NELSON ABREU S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 31-08-2022 29-05-2023 9060-403 Funchal 85 480,29 50 000,00 FEDER 58,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000102

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511222653
FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E 

GESTÃO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projecto irá apostar na desmaterialização do suporte das transações documentais da empresa, 

resolvendo uma necessidade cada vez maior, com vista à melhoria da eficiência dos processos 

administrativos, mas também para a produção de informação mais tempestiva, em maior 

quantidade e de qualidade.

25-08-2022 31-08-2022 30-04-2023 9000-018 Funchal 36 030,41 25 000,00 FEDER 69,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000103

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513738282 SOUSA & BERENGUER, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende com MADEIRA DIGITAL investir em acções vocacionadas para a melhoria 

competitiva da empresa através de introdução de TIC e de desmaterizalização e/ou simplificação 

de processos assim como na sua promoção. 

25-08-2022 30-03-2022 30-12-2022 9020-330 Funchal 28 262,90 19 784,03 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

719/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000110

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511013094
GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO, LIMITADA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o presente projecto a empresa pretende consolidar o seu trajecto de transição e 

modernização digital da sua actividade capacitando-se para um enquadramento comercial cada 

vez mais concorrencial. Os resultados esperados serão obtidos não só no domínio da eficiência da 

operação, mas também no que diz respeito à melhoria da sua condição económico-financeira, por 

via do incremento da rentabilidade

25-08-2022 25-03-2022 03-02-2023 9000-060 Calheta 57 296,00 40 000,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000111

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511081200 CARTONADA - PAPELARIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Disponibilização de Serviços e aplicações TIC para clientes, desenvolvendo ações vocacionadas 

para a melhoria e manutenção da capacidade competitiva da empresa na RAM
25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-065 Funchal 72 591,00 40 000,00 FEDER 55,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000112

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510963706 DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o presente projecto a empresa pretende consolidar o seu trajecto de transição e 

modernização digital da sua actividade capacitando-se para um enquadramento comercial cada 

vez mais concorrencial. Os resultados esperados serão obtidos não só no domínio da eficiência da 

operação, mas também no que diz respeito à melhoria da sua condição económico-financeira, por 

via do incremento da rentabilidade

25-08-2022 01-05-2022 31-03-2023 9000-015 Calheta 45 000,00 31 500,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000116

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511217790 EBELIN GOMES FERREIRA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este projeto mostra ir de encontro com o objetivo do programa MADEIRA DIGITAL - 

transformação do modelo de negócio da empresa obtendo a desmaterialização dos fluxos de 

trabalho; concretização de processos desmaterializados com clientes por via da utilização das TIC

25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9325-023
Câmara de 

Lobos
36 899,50 25 000,00 FEDER 68,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000120

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511266901 COLÉGIO DA ROCHINHA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O colégio tem uma visão muito clara em relação à adoção das tecnologias de informação e 

considera-o como um elemento fulcral no desempenho dos seus colaboradores e sobretudo na 

aprendizagem dos seus alunos, através de práticas mais dinâmicas e mais eficazes, garantindo 

uma melhoria na prestação dos seus serviços. 

25-08-2022 15-04-2022 15-01-2023 9060-082 Funchal 29 234,19 20 463,93 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000123

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510280099 PRECIOUSBOX LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-115 Funchal 20 081,77 14 057,24 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000125

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511134681
CMJP - AUDITORIA E CONSULTORIA 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto visa, com recurso a software e/ou desenvolvimentos específicos e equipamentos, a 

automatização e digitalização de processos e o consequente incremento da capacidade, eficiência 

e eficácia das respostas da CMJP.

25-08-2022 30-06-2021 31-12-2022 9000-721 Funchal 36 170,00 25 000,00 FEDER 69,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000127

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516837141
JSJ MADEIRA - CONSULTORIA E 

PROJETOS DE ENGENHARIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar a utilização de ferramentas digitais, 

potenciando assim a criação de valor pela inovação do processo organizacional e reforço das boas 

práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

25-10-2022 11-03-2022 31-01-2023 9000-054 Funchal 34 590,48 24 213,34 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000132

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510402372 TERMINAL 7 , UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 13.894,31 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

9.726,02 Euros pelo IDE a fundo perdido, 3.500,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de autofinanciamento (668,29€ Euros). Concluímos que está assegurado 

pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 31-03-2022 30-12-2022 9125-043 Santa Cruz 13 894,31 9 726,02 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000134

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511284896 PILAR EMPRESARIAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A LOJA DO EMPRESÁRIO procura tornar-se mais digital e com capacidade de resposta através de 

ferramentas digitais e tecnologias de informação e comunicação procurando uma maior 

rentabilidade e celeridade na resposta assim como desmaterializar processos internos e entre 

empresa e cliente sem nunca descurar a qualidade e segurança da informação/serviços 

produzidos.

25-08-2022 01-09-2022 01-06-2023 9050-019 Funchal 29 650,20 20 755,14 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000139

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511242913 S & M PHARMA, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Implementação de um robot para gestão de stocks e dispensa de medicamentos. Vantagens face 

ao atual processo que é manual: i) melhor controle sobre a validade dos medicamentos; ii) a 

veracidade do inventário; iii) o aumento do espaço físico na loja; e iv) a eficiência na hora de aviar 

o medicamento ao cliente, permitindo uma experiência de compra diferenciada e mais rápida.

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9000-116 Funchal 136 670,00 40 000,00 FEDER 29,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

720/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000140

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511186525
NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende atingir os seguintes objetivos:O1.  Acelerar a transição digital dentro da sua 

estrutura;O2. Desmaterializar processos relacionados com tesouraria e controlo de pedidos;O3. 

Reduzir custos de operação e controlar os mesmos com uma visão imediata de toda a cadeia 

interna, obtendo maior rentabilidade;O4. Obter dados fiáveis em tempo-real que permitam 

melhores tomadas de d

25-10-2022 16-11-2022 30-04-2023 9360-500 Funchal 60 220,00 36 132,00 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000147

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511124686
FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-10-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-018 Funchal 48 982,48 34 287,74 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000148

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516106643 PRESTÍGIO CORRETO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9050-450 Funchal 35 710,00 24 997,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000149

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

506662365 CLÍNICA ALVES COVELO, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Reforçar a capacitação empresarial das PME, fomentando a economia digital através do apoio à 

transformação do modelo de negócio da empresa; à desmaterialização dos fluxos de trabalho; à 

concretização de processos desmaterializados com clientes e fornecedores por via da utilização 

das TIC;

25-08-2022 30-03-2022 30-12-2022 9350-039 Funchal 33 276,38 23 293,47 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000157

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516421298
SOMEQ-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto "SOMEQ DIGITAL" tem por objeto a implementação do website da empresa e a 

aquisição de um conjunto de ferramentas e,ou suportes digitais para dar apoio às áreas técnica, 

comercial e administrativa da empresa, permitindo-lhe, desta forma, aumentar a sua penetração 

e projeção nos mercados, aumentar a eficiência, capacidade técnica e organização interna e, em 

consequência, a competitividade.

25-08-2022 07-01-2022 31-12-2022 9125-042 Santa Cruz 37 837,24 25 000,00 FEDER 66,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000163

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511230168 LOJA DO CHÁ, P.N.J.A., LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 08-09-2022 07-06-2023 9000-056 Funchal 55 960,00 39 172,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000166

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511071175
CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL DA 

MADEIRA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 30-03-2022 31-12-2022 9000-046 Funchal 20 180,65 14 126,46 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000167

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516563114 CLÁUDIA & CLEODICE, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A CLÁUDIA & CLODICE, Lda é uma sociedade comercial por quotas, constituida durante o ano 

passado, no dia 06/08/2021 e que se dedida à atividades de saúde humana nomeadamente 

fisioterapia, quiropraxia, acunountura, osteopatia e outras. A empresa é constituida por duas 

sócias gerentes que pretendem a transição para o mercado digital através do apoio a fundo 

perdido no ambito do Digital.Madeira. 

25-10-2022 04-04-2022 03-12-2022 9020-330 Funchal 20 556,40 14 389,48 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000168

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

508793980
FRAGMENTOS MÍNIMOS - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Fragmentos Minimos - Unipessoal Lda é uma sociedade unipessoal, constituida a 07/08/2009 e 

que se dedica ao comércio a grosso e retalho de antiguidades, tapetes, artigos de decoração e 

moveis em geral. A empresa é constituida por 1 sócio-gerente que pretende a transição para o 

mercado digital através do apoio a fundo perdido no ambito do Digital.Madeira. Empresa de 

Mobiliário e Decoração no ce

25-10-2022 04-04-2022 03-01-2023 9000-049 Funchal 11 891,83 8 324,28 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000169

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516599607
GESTDESP.PT - GESTÃO ADUANEIRA, 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 12-11-2021 30-12-2022 9000-679 Funchal 35 714,00 24 999,80 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000170

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513787518 ARRAIAL DOS SORRISOS - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao Digital Madeira para adquirir um equipamento que irá simplificar 

o processo interno de mapeamento das arcadas dentárias e cavidades orais dos utentes, 

digitalizando todo o processo e facilitando o processo decisão de tratamento adequado.

25-08-2022 04-04-2022 31-12-2022 9350-223 Ribeira Brava 32 250,00 22 575,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

721/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000171

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514736658 MOLÉCULA NOTÁVEL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A ClinicaS Ribeira Brava, com denominação social Molécula Notável, lda pretende qualidade e 

rigor em todos os seus processos e serviços, pelo que os mecanismos que permitam a 

digitalização dos processos são desejáveis, tornando a empresa mais moderna, produtiva e 

diligente.

25-08-2022 04-12-2021 31-12-2022 9350-213 Ribeira Brava 75 188,62 25 000,00 FEDER 33,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000175

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515508101
GEOMETRIA PERIFÉRICA - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Geometria Periférica Unipessoal Lda é uma sociedade unipessoal, constituida a 30/05/2019 e 

que se dedica à prestação de serviços de consultadoria técnica e comercial nas áreas de 

engenharia e arquitectura. A empresa é constituida por 1 sócio-gerente que pretende a transição 

para o mercado digital através do apoio a fundo perdido no ambito do Digital.Madeira. 

25-08-2022 09-09-2022 08-06-2023 9300-167
Câmara de 

Lobos
35 467,00 24 826,90 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000178

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511272375
MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, 

SOCIEDADE LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9020-022 Funchal 49 000,00 25 000,00 FEDER 51,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000183

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515955671 SERVINASA II - FACILITY SERVICES, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Servinasa II pretende com este projeto introduzir melhorias ao nível da gestão interna da 

empresa e incidir sobre a comunicação e marketing de forma a maximizar as tecnologias de 

comunicação junto do seu potencial público.

25-10-2022 08-11-2022 31-03-2023 9020-251 Funchal 22 205,00 15 543,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000185

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511137087
JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS 

MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O investimento está relacionado com a aquisição de: i) um Scanner S600 ARTI e ii) um Sintering 

Oven. A execução do presente projeto permitirá ao médico dentista efetuar uma leitura digital 

em 3D da dentição do doente/cliente, através de uma câmara, e produzir, através do Scanner 

S600 ARTI, a prótese ou coroa num dia. No caso de coroas cerâmicas o acabamento precisa ser 

efetuado no sintering oven. 

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9000-059 Funchal 28 500,00 19 950,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000188

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513280375 BRISACURIOSA - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O presente projeto consiste: i) na transição digital na produção de gelados com impacto no 

modelo funcional, simplificação de processos e utilização de tecnologias digitais; e ii) na 

implementação de um sistema de gestão automatizada de pagamentos, com impacto no modelo 

funcional, simplificação de processos e utilização de tecnologias digitais.

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9050-021 Funchal 35 470,00 24 829,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000200

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511084099
TACÃO ALTO - SAPATARIA E PRONTO A 

VESTIR LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de 444.534,93 euros (+38,0% que em 2021), e o 

VAB de 192.980,18  euros (+65,5% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens menos expressivas para 

captar clientela e gerar volume de 

25-10-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-069 Funchal 32 307,49 22 615,24 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000201

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511050844 ORNELAS & PITA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Esta empresa acredita que só comunicando os seus produtos e serviços de forma interativa, 

poderá incrementar e acrescentar valor ao seu negócio, tirando partido das novas tecnologias, 

nomeadamente fazendo a sua transição para o digital para poder concorrer com outras empresas 

de maior dimensão, num mercado tão concorrencial como aquele em que opera. 

25-08-2022 18-04-2022 18-01-2023 9000-073 Funchal 18 499,33 12 949,53 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000202

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511110880
EDUARDO COSTA - PRODUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o presente projeto, a empresa tem condições para ser sustentavel, no mercado onde se 

insere.Este projeto irá criar um posto de trabalho.
25-10-2022 07-09-2021 03-03-2023 9050-208 Funchal 39 593,76 27 715,63 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000204

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513063838 SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto apresentado incide na área de atividade de exploração dos cafés, restaurante e unidade 

hoteleira da Smilemachine.Com o avanço tecnológico atual, há uma necessidade das empresas 

apostarem nos canais digitais já que estes trazem, cada vez mais, inúmeras vantagens e melhorias 

para a sua atividade, permitindo alavancar as suas vendas e serviços prestados.

25-08-2022 02-06-2021 03-03-2023 9000-046 Funchal 73 909,45 40 000,00 FEDER 54,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000208

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509336817 ALVES & CAMACHO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este projeto visa dotar a empresa de ferramentas que permitam melhorar significativamente o 

seu processo de digitalização. A combinação do uso dessas novas ferramentas com a melhoria 

dos processos irá contribuir para a obtenção de vantagens competitivas no mercado onde a 

empresa opera.

25-08-2022 31-12-2021 26-10-2022 9000-115 Funchal 26 275,84 18 393,09 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

722/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000209

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514924853
DESAFIA PANORAMA - UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9370-315 Calheta 31 500,00 22 050,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000212

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511159579 HOTEL - EURO MONIZ LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 14-09-2022 13-06-2023 9270-095 Porto Moniz 30 721,15 21 504,81 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000214

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511272073 N.G.C. - TÉCNICA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa através deste projeto pretende fazer um investimento de fulcral importância para a 

sua atividade. O projeto prende-se com a aquisição de equipamentos informáticos, 

nomeadamente dois computadores portáteis e dois scaners de diagnostico quer de viaturas 

ligeiras, quer de viaturas pesadas e respetivo software. Este investimento terá um grande impacto 

no reforço da capacidade empresarial  at

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9100-010 Santa Cruz 14 233,00 9 963,10 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000215

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510883281
ÉPURA COR - ALEXANDRA VIEIRA 

RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar a utilização de ferramentas digitais, 

potenciando assim a criação de valor pela inovação do processo organizacional e reforço das boas 

práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

25-08-2022 01-05-2022 31-01-2023 9000-044 Funchal 10 276,69 7 193,68 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000225

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511072333 JOSÉ RODRIGUES & RODRIGUES LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Transição digital da José Rodrigues e Rodrigues Lda. (JRR) que compreende a evolução do sistema 

de informação, equipamentos de trabalho, sistema de controlo de gestão, faturação eletrónica e 

desmaterialização dos documentos e ciber-segurança.

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9370-702 Calheta 21 213,65 14 849,56 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000232

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511058314

NIOBEL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, 

TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A entidade Niobel - Importação, Exportação, Transformação e Comércio de Produtos Alimentares, 

Lda. possui a sua sede localizada na freguesia de São Roque, concelho de Funchal, distrito de Ilha 

da Madeira. Fundada em 1993 têm como principal atividade a importação, exportação e 

transformação de produtos alimentares.

25-10-2022 05-04-2022 05-01-2023 9020-154 Funchal 31 700,85 22 190,60 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000234

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514999721 VIVIANACARE, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-10-2022 19-02-2022 31-01-2023 9050-020 Funchal 9 617,67 6 732,37 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000235

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511211120
MANIA DA COZINHA, RESTAURAÇÃO 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-10-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-219 Funchal 28 259,89 19 781,92 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000241

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515538299 POSITIVAMBITION - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de 143.228,70 euros (+150,0% que em 2021), e o 

VAB de 55.340,46 euros (+456% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-100 Funchal 25 395,00 17 776,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000242

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516015230 PERSPETIVA CRUCIAL, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 8.622,33 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

6.035,63 Euros pelo IDE a fundo perdido, 2.200,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de autofinanciamento (386,70€ Euros). Concluímos que está assegurado 

pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 05-04-2022 04-01-2023 9000-100 Funchal 8 512,33 5 958,63 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000243

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513139710

NGCATIVO7 - NEGÓCIOS, 

CONTABILIDADE E GESTÃO , 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-679 Funchal 45 175,00 25 000,00 FEDER 55,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)
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M1420-13-62E4-FEDER-000246

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514452331
LIDERPRIME - TECNOLOGIAS DE 

GESTÃO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-679 Funchal 39 000,00 25 000,00 FEDER 64,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000252

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511149522
MADIBRILHO - CARPINTARIA E 

POLIMENTOS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Investimento na Economia Digital 25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9370-711 Calheta 21 423,12 14 996,18 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000253

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511095406
MONIZTUR - HOTELARIA E TURISMO 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de558.700,78 euros (+44% que em 2021), e o VAB 

de 311.474,34 euros (+42% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.Atendendo ao 

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9270-156 Porto Moniz 21 235,00 14 864,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000259

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513765735 SÓLIDO FAMOSO - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de 936272 euros (+43,8% que em 2021), e o VAB 

de 361.967 euros (+48,5% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.Atendendo ao se

25-08-2022 09-09-2022 30-06-2023 9000-045 Funchal 69 515,29 25 000,00 FEDER 36,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000261

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514111780 QUOTIDIANO PRÁTICO - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto em causa visa a implementação de investimento claro e abrangente para o 

desenvolvimento da economia digital das 3 marcas que a empresa localizada no Monumental 

Lido gere. O investimento em causa está estimado em 40.795€, dividido entre aquisição de 

equipamentos informáticos/hardware, sistema de segurança e worstations, criação da plataforma 

online, criação da plataforma de gestão para 

25-10-2022 09-11-2022 30-05-2023 9350-215 Funchal 34 055,00 23 838,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000263

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511035853 MATEUS & NUNES, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de 5.399.946,78 euros (+18,1% que em 2021), e o 

VAB de 950.734,91 euros (+30,6% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.Atende

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9020-154 Funchal 84 072,00 50 000,00 FEDER 59,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000265

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513248080 DIÁLOGO NOTÁVEL - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de 6.930.164,09 euros (+18,1% que em 2021), e o 

VAB de 1.159.334,88 euros (+40% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.Atende

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9020-154 Funchal 78 308,00 46 984,80 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000269

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509176100
FLUXO DE LUZ - DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 08-06-2022 01-05-2023 9020-154 Funchal 22 336,97 15 635,88 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000270

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516407422 ILHA DAS AVES MADEIRA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto em causa visa a apresentação, divulgação e promoção do zoológico de aves, cujo 

investimento em construção e equipamentos está a ser concluído e está localizado junto à via 

rápida e escola do Campanário para o desenvolvimento na economia digital.

25-10-2022 01-05-2022 31-12-2022 9350-039 Ribeira Brava 33 872,00 23 710,40 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000277

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509132936
SS FINANCIAL - CONTABILIDADE, 

GESTÃO E CONSULTORIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa procura desenvolver e implementar uma estratégia de marketing digital como motor 

de mobilização e motivação de públicos e a aquisição de equipamentos e softwares que 

permitam a desmaterialização dos fluxos de trabalho e da faturação.

25-10-2022 04-06-2021 05-03-2023 9000-012 Funchal 27 973,56 19 581,49 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000288

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511077963 ANA MARIA PINTO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o presente projeto a empresa irá adaptar o modelo de negócio para responder de forma 

efetiva, especializada e diferenciada para cada uma das 4 áreas de negócio e respectivos públicos, 

tendo em conta as suas necessidades e expectativas.

25-08-2022 01-08-2022 30-06-2023 9000-027 Funchal 41 361,52 28 953,06 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

724/738



Nº Projecto/ Number of 

project

Eixo prioritário do PO/ Priority 

Axis of the OP

Tipologia de Operação/ 

Operation typology
NIF

Nome do Beneficiário/ 
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Nome da operação/ Operation 
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Resumo da operação/ Operation Summary
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Aprovação/ 

Approval 
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Aprovada/ 
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FEEI/

ESIF

Taxa de 

cofinanciamento 

do Eixo do PO/ 

Axis EU co-

financing Rate

Categoria de intervenção / 

Intervention area

Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E4-FEDER-000290

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513912932
C.R.A. MADEIRA - CENTRO REPARAÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Em suma, o projeto em causa viabilizará a concretização de investimentos com vista à utilização 

de tecnologias de informação e comunicação ao nível de processos, da gestão e da 

comercialização com vista reforçar a capacitação empresarial, fomentar a digitalização, 

desmaterialização de processos como fluxos de trabalho e criação de novos canais digitais de 

comercialização de bens e serviços, deter

25-08-2022 05-04-2022 31-12-2022 9350-048 Ribeira Brava 16 842,44 11 789,71 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000295

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

257733256 WALTER DAVID DE ANDRADE DUARTE

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 02-02-2022 31-12-2022 9060-039 Funchal 32 358,90 22 651,23 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000299

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514491078 PLANET FORWARD - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Estamos perante um investimento com significativo impacto no modelo funcional, organizacional 

e desmaterialização de processos através de utilização intensiva de tecnologias digitais
25-10-2022 01-08-2022 30-04-2023 9360-218 Funchal 24 590,13 17 213,09 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000303

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510455840
NELSON JOÃO GOUVEIA FARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

DOTAR A EMPRESA DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE MODO A SIMPLIFICAR OS PROCESSOS E 

PROCEDIMENTOS ORGANIZACIONAIS COM PRESENÇA  NO MUNDO DIGITAL
25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9125-162 Santa Cruz 11 779,80 8 245,86 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000309

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511035160 DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este é um projeto que visa a incorporação de tecnologias digitais na empresa, concorre para o 

aumento da sua competitividade, de forma a capacitá-la para o mercado global.
25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9020-251 Funchal 36 573,19 25 601,23 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000310

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509871011 DUELO DE SUCESSOS - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-679 Funchal 36 500,00 25 000,00 FEDER 68,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000311

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511031203
CN-PROTESE E MEDICINA DENTARIA 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 16-09-2022 15-06-2023 9050-022 Funchal 50 190,20 25 000,00 FEDER 50,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000312

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510449042 PAULO CHAGAS, UNIPESSOAL, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com a obtenção deste incentivo, é propósito da empresa reforçar tecnologicamente, simplificar 

processos administrativos e efectuar a divulgação os seus serviços e produtos nas novas 

plataformas tecnológicas, por forma, a garantir a continuidade da empresa e manutenção dos 

postos de trabalhos já criados.

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9200-077 Machico 55 277,93 38 694,55 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000315

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513859365 CAVADAS BUZZ LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Projeto passa por transitar digitalmente o sistema de gestão da empresa com os seguintes 

componentes: i) Dispatcher automático; ii) Aplicação de restaurante; e iii) Interligação com ERP 

de restaurantes. 

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9325-323
Câmara de 

Lobos
29 040,00 20 328,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000318

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

210053631 António Luís Nóbrega Fernandes

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O plano de investimento prevê, para além do sistema integrado da Leica, a aquisição de drone, 

para copulação ao aparelho da Leica, e aquisição de sistema informático com alta capacidade para 

tratamento de imagem.

25-10-2022 02-02-2022 28-02-2023 9000-020 Funchal 51 037,80 25 000,00 FEDER 49,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000324

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514828293
NUNO SOUSA & LUÍS TIMÓTEO - 

SAÚDE E BEM ESTAR, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9020-204 Funchal 22 651,27 15 855,89 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

725/738
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Lista de operações apoiadas pelo Madeira 1420 (atualizada a 30.04.2023)

M1420-13-62E4-FEDER-000325

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511283822
VISUALDENTE - SOCIEDADE DE 

MEDICINA DENTÁRIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro ao investimento e deverá 

contribuir para crescimento económico e financeiro da empresa através do seu reflexo nos 

resultados líquidos da sua atividade e no reforço dos Capitais Próprios da empresa.

25-08-2022 19-05-2022 03-01-2023 9020-021 Funchal 47 075,24 25 000,00 FEDER 53,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000326

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516236130 MOVIMENTO TROPICAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 17-12-2021 31-01-2023 9000-003 Funchal 18 306,84 12 814,79 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000327

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511086091 INFANTÁRIO DAS CAPUCHINHAS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 31-07-2021 31-01-2023 9060-284 Funchal 6 555,00 4 588,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000329

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

508075505 MEDIDA SECRETA - CARPINTARIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

DOTAR A EMPRESA DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE MODO A SIMPLIFICAR OS PROCESSOS E 

PROCEDIMENTOS ORGANIZACIONAIS COM PRESENÇA  NO MUNDO DIGITAL
25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9020-121 Funchal 30 132,67 21 092,87 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000330

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511280939 A TOCA DOS TRAQUINAS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 19-09-2022 30-06-2023 9020-258 Funchal 53 538,86 37 477,20 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000331

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511213808

CANTINHO DAS FRUTAS - COMÉRCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa com este projecto pretende aumentar a sua competitividade no mercado regional e 

criando assim uma nova ponte digital entre a mesma e o consumidor. 
25-08-2022 02-03-2022 02-12-2022 9300-999 Funchal 37 779,00 25 000,00 FEDER 66,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000332

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511041527
ARAUJO,VILAS-EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A Araújo Vilas Lda com a implementação deste projeto visa tornar-se mais competitiva através da 

capacitação digital.Serão realizados investimentos em tecnologias que permitam a 

desmaterialização de fluxos de trabalho, em smart devices para acesso remoto a equipamentos 

para maior eficiência energética, em solução de market intelligence, em diversos canais de 

comércio eletrónico.

25-08-2022 20-04-2022 20-03-2023 9050-017 Funchal 17 406,51 12 184,56 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000344

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514623152 SONHO EXÓTICO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Perspetivando a evolução da empresa com a realização do presente projeto, o volume de 

negócios estimado para o ano cruzeiro (2023) é de177.563,29 euros (+55% que em 2021), e o VAB 

de 91.982,96 euros (+51% que em 2021), o que corresponderá a uma relação equilibrada 

atendendo ao setor de atividade da empresa, tendo de disputar margens para captar clientela e 

gerar volume de negócios.Atendendo ao s

25-10-2022 05-04-2022 31-12-2022 9270-095 Porto Moniz 20 015,00 14 010,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000348

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515556572 DISCRETOS INSTANTES - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-10-2022 01-04-2022 31-12-2022 9125-216 Santa Cruz 8 000,00 5 600,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000349

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511021380 MC - COMPUTADORES, S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este projeto visa apoiar a transição digital da empresa, com a melhoria da infraestrutura e dos 

equipamentos de modo a responder melhor aos desafios da economia digital de uma forma mais 

pro ativa e com sucesso.

25-08-2022 01-07-2022 31-12-2022 9000-020 Funchal 66 068,97 40 000,00 FEDER 61,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000374

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513573437 INVESTIMENTOS GLORANTO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controle dos 

acessos à unidade e uma presença nos mercados internacionais, e assim poder ter um serviço 

com mais fidedignidade e com capacidade de crescer mantendo os niveis de confiança no 

trabalho desenvolvido.

25-08-2022 31-03-2022 07-01-2023 9000-066 Santa Cruz 10 913,36 7 639,35 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000377

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511032579

SICAPREP (MADEIRA)-MONTAGENS DE 

MATERIAIS ELECTRICOS,ELECTRONICOS 

E TELECOMUNICAÇÕES LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Atendendo à exposição actual do tecido empresarial às diversas dificuldades e estrangulamentos, 

na economia, provocados crise pandémica, que motivaram necessidades emergentes nas PME, o 

presente investimento abarcado neste sistema de incentivo reforçará a capacidade da empresa 

na área das TIC o que só por si já traz uma melhoria substancial à actividade da empresa.

25-08-2022 29-09-2022 31-05-2023 9125-169 Santa Cruz 46 668,57 32 668,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

726/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000378

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511165498
UNILATERAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA ELECTRÓNICA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com as mudanças e objectivos previstos, tidos como base neste Projecto – Digital Madeira – 

concretizadas no Investimento e nas metas ora definidas é bem latente toda uma melhoria das 

capacidades, oportunidades e padrões de funcionamento na vida das “pessoas”/”agentes” 

envolvidos, sendo claro o contributo social e económico associado e que se repercutirá por toda 

a Região Autónoma da Madeira.

25-08-2022 29-09-2022 31-05-2023 9125-169 Santa Cruz 39 978,85 27 985,20 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000382

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511185405
LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-

RECREATIVAS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Assegurar a transição digital da entidade. 25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9370-135 Calheta 43 635,55 30 544,89 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000392

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510265332 SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 24-06-2022 23-03-2023 9000-018 Funchal 14 135,00 9 894,50 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000415

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511029500
PEÇASRAM - COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 27-05-2022 26-02-2023 9000-235 Funchal 104 961,95 40 000,00 FEDER 38,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000416

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510207707 FILIPE GOUVEIA - UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-044 Funchal 22 080,04 15 456,03 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000423

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511225016
DOMODELTA - INSTALAÇÕES 

ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 12-09-2022 12-06-2023 9020-125 Funchal 47 499,22 33 249,45 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000431

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516791290 YASMIM & COELHO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende investir no design gráfico de todos os seus objetos de publicidade (menus, 

tshirt's, placas), nos seus equipamentos tecnológicos e por fim no marketing digital.
25-08-2022 21-02-2022 28-09-2022 9125-126 Santa Cruz 16 117,90 11 282,53 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000433

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511104774
REFUGIO DO BÉBÉ - CRECHES E 

JARDINS DE INFÂNCIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 21-09-2022 01-05-2023 9050-000 Funchal 27 124,55 16 274,73 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000434

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514630280
UNIQUE ASCENDING, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O presente projeto de investimento prevê impactar significativamente o modelo funcional e o 

grau de simplificação de processo da Ascending. O investimento incide em dois grandes grupos: i) 

software; e ii) marketing.

25-08-2022 29-10-2021 07-01-2023 9000-039 Funchal 83 653,00 50 000,00 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000435

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511110073
JOSÉ PROENÇA - EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LIMITADA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 20-09-2022 01-05-2023 9060-131 Funchal 22 401,24 15 680,87 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000439

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511214758
ESPAÇO DIÁLOGO - PROJECTOS DE 

FORMAÇÃO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto consiste, com recurso a hardware e software e/ou desenvolvimentos específicos, em 

dotar a Espaço Diálogo, de “salas do futuro”, onde serão incrementados os níveis de 

interatividade e de desmaterialização do relacionamento entre professor/formador e alunos.

25-08-2022 01-06-2021 31-12-2022 9000-174 Funchal 50 641,26 30 384,76 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000440

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509227899 VAGA CRIATIVA - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

As tecnologias de informação a desenvolver no âmbito do presente projecto de investimento e 

que consubstanciarão a mencionada estratégia de trransição digital serão as seguintes:1) 

Aquisição de software e hardware inerente ao processo de desmaterialização da gestão do front 

office de loja - Compreendendo nomeadamente a introdução de terminais de pagamento 

contactless directamente nas mesas jun

25-08-2022 01-06-2022 30-04-2023 9060-305 Calheta 57 111,78 39 978,25 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

727/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000442

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513298649 VOLUMELEMENTAR - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O presente projeto tem como objetivo o processo de transição digital da Volumelementar que 

compreende: i) servidor e periféricos; ii) terminal self bank; e iii) implementação tabelas mestre e 

processos. Estamos perante uma alteração fundamental do modelo funcional da empresa; 

reengenharia e desmaterialização de processos; e Intensidade de utilização das tecnologias de 

informação.

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9060-382 Funchal 37 381,87 25 000,00 FEDER 67,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000443

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516888048 FADAS APLICADAS - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 19.567,05 Euros, sendo financiado da seguinte forma: 

13.696,94 Euros pelo IDE a fundo perdido, 5.000,00 Euros pela entrada de capitais próprios e o 

remanescente através de outras dívidas a sócios/ acionistas (870,11€ Euros). Concluímos que está 

assegurado pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações suplementares.

25-08-2022 01-05-2022 31-12-2022 9360-500 Ponta do Sol 19 567,05 13 696,94 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000446

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511050950
CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS 

E FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Concretamente a empresa vai proceder ao investimento no desenvolvimento e na transição 

digital da sua operação, contemplando, nomeadamente, a implementação de uma oferta 

formativa de base digital e bem assim na desmaterialização do processo de facturação.

25-08-2022 01-05-2022 31-12-2022 9060-400 Calheta 50 987,39 30 592,43 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000447

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510437303 MADEIRINHA, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O estudo será elaborado com recurso a dados históricos da empresa e dados do setor. O volume 

de negócios irá crescer anualmente de forma moderada, e os custos serão inflacionados a uma 

taxa maior que o Índice de Preços do Consumidor. Os Gastos do Pessoal estão contemplado 

eventuais alterações ao ordenado, seja por via de prémios de produtividade ou por alterações na 

Lei laboral.

25-08-2022 15-09-2022 01-05-2023 9060-289 Funchal 16 500,00 11 550,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000448

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511150288 ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o presente projecto a empresa pretende consolidar o seu trajecto de transição e 

modernização digital da sua actividade capacitando-se para um enquadramento comercial cada 

vez mais concorrencial. Os resultados esperados serão obtidos não só no domínio da eficiência da 

operação, mas também no que diz respeito à melhoria da sua condição económico-financeira, por 

via do incremento da rentabilidade

25-08-2022 01-05-2022 31-12-2022 9000-060 Calheta 40 917,07 24 550,24 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000449

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511138709
KPLANO - ENGENHARIA E PROJECTOS, 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com este investimento vamos conseguir acompanhar a transição digital, e continuar a ser uma 

empresa de referencia.
25-08-2022 01-04-2022 17-02-2023 9000-012 Funchal 6 596,98 4 617,89 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000450

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511203756 EATWELL - CATERING LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O presente projecto pretende promover um importante contributo na transição digital da 

empresa, dotando-a de importantes ferramentas para o desenvolvimento futuro da sua 

actividade, num contexto cada vez mais competitivo e desafiante. Prevê-se que, com o 

investimento a efectua a empresa consiga se tornar mais eficiente e competitiva, nomeadamente 

no que diz respeito à visibilidade da sua oferta 

25-08-2022 01-05-2022 31-12-2022 9060-400 Calheta 33 532,87 20 119,72 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000452

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513195599 CONSTRUTEAM - ENGENHARIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 08-04-2022 31-12-2022 9020-114 Funchal 13 340,21 9 338,15 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000454

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513894667
SQUALO-CONSULTORIA E SOLUÇÕES 

INFORMÁTICAS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende recorrer ao Digital Madeira de modo a automatizar os seus processos 

comerciais de captação de leads, vendas e marketing.
25-08-2022 08-04-2022 31-12-2022 9000-019 Funchal 17 973,90 12 581,73 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000455

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516150120 GERAÇÃO ALINHADA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este é um projeto que visa a incorporação de tecnologias digitais na empresa, concorre para o 

aumento da sua competitividade, de forma a capacitá-la para o mercado global.
25-08-2022 06-04-2022 05-01-2023 9000-641 Funchal 22 976,29 16 083,40 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000457

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514651890 ANDRADE & LIVRAMENTO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com a transição digital, a empresa assume um papel mais eficaz e eficiente e acima de tudo atual, 

de modo a que seja um empreendimento moderno para fazer face acrescente procura de turismo 

no norte da ilha 

25-08-2022 02-02-2022 07-01-2023 9240-217 São Vicente 54 380,18 25 000,00 FEDER 46,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000460

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516924850
GIL MIGUEL CAMACHO SILVA, 

UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Acreditamos que sendo este um projeto sustentável, irá trazer um aumento de 20% na receita 

anual. Podemos considerar que é bastante ambicioso, mas decerta forma acreditamos que a 

empresa não está no seu auge na Transformção digital e que esta transição terá grande impacto 

não só na vida da empresa, mas também na vida dos clientes.

25-08-2022 01-07-2022 28-02-2023 9050-206 Funchal 28 812,75 20 168,93 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

728/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000462

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509599907
GET START - CONSULTORES E 

FORMAÇÃO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Implementação e uma rede de 3 laboratórios multimédia de ensino de línguas em formato 

presencial destinado a diferentes faixas etárias públicos. (crianças e jovens) :- caraterização física 

de cada laboratório : 1 Quadros Interativos Multimédia (QIM) Implementação e 1 laboratório 

multimédia de ensino de línguas em formato b-learning (organização da formação em formato 

presencial e a distancia )

25-10-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-192 Funchal 31 970,23 22 379,16 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000463

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514976756 HUB FITNESS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Em suma o projeto objetiva transformar o ginásio com processos rudimentares para um Ginásio 

Tecnológico no qual toda atividade é monitorada numa única ferramenta , na qual quer o staff de 

gestão quer os clientes tiram proveito do processo de digitalização imperado no projeto. A leitura 

de toda a informação pelos intervenientes é a chave do sucesso deste investimento. 

25-08-2022 07-04-2022 15-12-2022 9000-246 Funchal 5 753,17 4 027,22 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000465

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509670636 OBRAS CONJUNTAS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Pretendemos com este projeto coordenar e assegurar todas as viagens a nível mundial destes 

grupos,  desde as reservas de voos para a sua equipa interna como para viajantes externos e 

independentes,  alojamento em hotel e todos os tipos de produtos de luxo adicionais para estes 

executivos

25-08-2022 01-06-2022 31-12-2022 9100-153 Santa Cruz 34 900,00 24 430,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000466

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515738565 MOOV.ON, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Esta visão para a Moov.ON possibilitada pelo Projeto é de crescimento e com a aquisição do 

harware e software, irá traduzir-se numa melhoria do modelo funcional, bem como na 

reengenharia e desmaterialização de processos.

25-08-2022 01-08-2022 30-04-2023 9050-084 Santa Cruz 37 762,17 25 000,00 FEDER 66,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000470

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511278179
HARMONY IN NATURE, UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências (AR) e uma presença nos mercados através 

das redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de 

crescer mantendo os niveis de confi

25-08-2022 02-09-2022 02-06-2023 9000-208 Funchal 29 018,78 20 313,15 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000476

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509506810
CATARINA ARAÚJO BARRETO, 

UNIPESSOAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 01-09-2022 01-06-2023 9000-169 Funchal 16 270,00 11 389,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000477

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511103565
CARPICALDEIRA - CARPINTARIA, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 06-07-2021 05-01-2023 9300-324 Funchal 62 883,00 40 000,00 FEDER 64,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000478

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509380794 RC AUTOMAÇÃO - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 08-04-2022 31-12-2022 9000-775 Funchal 18 417,63 12 892,34 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000479

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511255870
MDK - MADEIRA DENTAL & MEDICAL 

KLINIC, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A presente operação potenciará o crescimento sustentado da empresa através da transformação 

do modelo de negócios, apostando na inovação e na modernização como fatores críticos de 

sucesso. Além disso, o projeto prevê a iniciação do processo de internacionalização da empresa 

através da aposta no turismo médico. 

25-08-2022 01-06-2022 28-02-2023 9000-046 Funchal 95 176,19 40 000,00 FEDER 42,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000486

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511286830

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projecto de investimento, vai de encontro a estrategia da empresa, de se manter competitiva 

no mercado da formação profissional, para isso pretende se dotar de meios tecnologicos e digitais 

quer permitam uma oferta adequada ás exigencias actuais, bem com o alargar essa oferta, 

formativa, bem como internamente transitar para um processo desmaterializado na gestão da 

formação

25-08-2022 08-04-2022 03-03-2023 9050-021 Funchal 23 232,43 16 262,70 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000487

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514462760 ESQUEMA TROPICAL - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os indicadores de aferição de desempenho são de natureza previsional, alicerçando-se em 

estimativas elaboradas com base num cenário evolutivo de natureza conservadora, sendo nossa 

convicção que os objetivos, salvo verificação de factos completamente imprevisíveis, serão 

atingíveis e superados, no âmbito de uma exploração considerada normal.Posto este 

considerando, o valor da produtividade económ

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9270-156 Porto Moniz 20 530,00 14 371,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000491

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516866354 STORMYBROWN - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este projeto resume-se ao início do processo de transição digital da empresa passando por um 

processo de transformação dos seus procedimentos organizacionais e funcionais partindo para 

uma automação crescente tanto do lado da gestão como do lado do relacionamento com o 

cliente. 

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9100-267 Machico 36 000,00 25 000,00 FEDER 69,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

729/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000506

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515026654 TRANSDANIELALVES, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Gerir adequadamente os armazéns de uma organização é vital para o sucesso da empresa. Uma 

boa configuração logística permitirá que as encomendas entrem e saiam a tempo e em ótimas 

condições. Isto afetará a qualidade, profissionalismo e confiança que é oferecido aos clientes. 

Melhorando os Resultados em todas as áreas-

25-08-2022 09-09-2022 30-04-2023 9020-083 Funchal 34 305,75 24 014,03 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000507

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510872891 MARIA JOSÉ FREITAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A presente candidatura pretende contribuir para minimizar o impato financeiro que estes 

investimentos terão na esfera da empresa possibilitando assim um incremento de rentabilidade e 

de maior e melhor presença digital dos negócios atuais e futuros.

25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9360-347 Ponta do Sol 17 585,32 12 309,72 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000513

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511280254 PLANO D - SERVIÇOS DE SAÚDE LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este é um projeto que visa a incorporação de tecnologias digitais na empresa, concorre para o 

aumento da sua competitividade, de forma a capacitá-la para o mercado global. 
25-08-2022 06-04-2022 05-01-2023 9000-011 Funchal 37 691,96 25 000,00 FEDER 66,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000520

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511002882 SOMATERIAL, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 17-12-2021 07-01-2023 9125-132 Santa Cruz 43 902,41 30 731,69 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000523

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510870813

ETM - EXPRESS TOURS & 

MANAGEMENT SERVICES, UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa ETM pretende com o apoio deste sistema de incentivos, evoluir tecnologicamente, 

através da introdução de novas funcionalidade na gestão da frota, e a adoção de novos 

procedimentos no modelo organizacional da empresa.

25-08-2022 01-05-2022 31-01-2023 9125-057 Santa Cruz 18 098,61 12 669,03 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000526

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511066562 CERVEJOLANDIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 15-06-2021 08-01-2023 9050-472 Funchal 38 697,31 22 445,53 FEDER 58,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000534

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510482708
DANIEL ALVES - COMBUSTÍVEIS DA 

MADEIRA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a empresa de ferramentas tecnológicas como instrumento de trabalho, tornando a sua 

atuação no mercado mais fluida, rápida, dinâmica e eficiente, potenciando a sua competitividade, 

melhorando a experiência do consumidor/cliente.

25-08-2022 09-09-2022 30-04-2023 9050-011 Funchal 10 454,35 7 318,05 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000537

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511071230

ILMARE - EXPLORAÇÃO DE BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 08-01-2023 9000-100 Funchal 30 496,86 21 347,80 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000544

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514630779 LAURA CAROLINA FERNANDES, LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 08-04-2022 07-01-2023 9004-516 Funchal 12 431,00 8 701,70 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000546

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516384562
SAFE AWAY HEALTHCARE - SERVIÇOS 

DE SAÚDE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências (AR) e uma presença nos mercados através 

das redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de 

crescer mantendo os niveis de confi

25-08-2022 15-07-2021 07-01-2023 9000-100 Funchal 37 471,59 25 000,00 FEDER 67,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000549

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511055625
S. M. M. - SERVIÇOS MÉDICOS DE 

URGÊNCIA LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências (AR) e uma presença nos mercados através 

das redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de 

crescer mantendo os niveis de confi

25-08-2022 25-02-2022 07-01-2023 9060-131 Funchal 28 398,04 19 878,63 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000551

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511148640

PATEODENTE-INVESTIMENTOS E 

SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA 

DENTÁRIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro ao investimento e deverá 

contribuir para crescimento económico e financeiro da empresa através do seu reflexo nos 

resultados líquidos da sua atividade e no reforço dos Capitais Próprios da empresa.

25-08-2022 08-06-2021 15-02-2023 9050-019 Funchal 17 422,36 12 195,65 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)
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M1420-13-62E4-FEDER-000553

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509284884 ATELIER EDGARD ALENCASTRE, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Empresa entrar no mundo da tecnologia. 25-10-2022 02-12-2022 31-03-2023 9050-026 Funchal 31 383,00 21 968,10 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000554

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513285717
BASTIDOR DOS NÚMEROS UNIPESSOAL 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O investimento na plataforma de comércio eletrónico, associando o marketing e comunicação 

visa uma promoção da Bastidor dos Números, Lda. nos canais digitais com vista à ascensão do 

serviço e da comercialização, alcance de diferentes grupos-alvos, fornecimento de informações 

acerca do serviço e  crescimento económico

25-08-2022 09-04-2022 31-12-2022 9125-098 Santa Cruz 37 500,00 25 000,00 FEDER 67,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000555

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516921576 FOCO VISIONÁRIO UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Desenvolvimento de uma aplicação Web e Móvel para leitura de informação financeira e fiscal 

através do QR Code.
25-10-2022 08-04-2022 31-12-2022 9020-257 Funchal 19 500,00 13 650,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000556

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513134077
RJB INDUSTRIES ABER, LDA (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa RJB - Industries Aber tem 7 anos, tendo sido constituída a 24 de julho de 2014. A sua 

sede fica localizada no Funchal e o seu capital social é de € 1.000,00. Desenvolve a sua atividade 

principal sobre o CAE 46630 no âmbito de comércio por grosso de máquinas para a indústria 

extrativa, construção e engenharia civil. A empresa pretende o reforço do seu investimento no 

mercado digital atrav

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9050-079 Funchal 41 150,00 25 000,00 FEDER 61,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000558

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515370045
LM - LASER MADEIRA - CORTE E 

GRAVAÇÃO A LASER, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Reforçar a capacitação empresarial das PME, fomentando a economia digital através do apoio à 

transformação dos modelos de negócio das empresas.
25-08-2022 01-06-2022 28-02-2023 9125-112 Santa Cruz 9 402,29 6 581,60 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000560

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513415394 NICO'S - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Reforçar a capacitação empresarial das PME, fomentando a economia digital através do apoio à 

transformação dos modelos de negócio das empresas.
25-08-2022 08-04-2022 08-01-2023 9000-273 Funchal 81 427,48 15 733,98 FEDER 19,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000561

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511259301
INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 08-01-2023 9200-047 Machico 69 753,64 41 852,18 FEDER 60,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000564

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511146906
PANÁRIBLOCO - FÁBRICA DE BLOCOS 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 08-01-2023 9350-031 Ribeira Brava 21 500,00 15 050,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000571

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514958952
RUI CÉSAR OLIVEIRA DE ALMEIDA - 

SERVIÇOS MÉDICOS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o DIGITAL Madeira a empresa pretende obter uma capacidade financeira que lhe permita, 

não só manter os postos de trabalho como também alavancar a empresa para novos 

investimentos, para a sustentabilidade digital da empresa no médio prazo.

25-08-2022 17-03-2022 31-12-2022 9000-100 Funchal 38 183,57 25 000,00 FEDER 65,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000572

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511109059
TRANS BAG - TRANSPORTES DE 

MERCADORIAS LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto visa apostar na digitalização do negócio através da aposta num website instituicional, 

na presença nas redes sociais e em campanhas SEO. Existe também a aposta na criação de vídeos 

curtos comerciais para atrair clientes. Em paralelo, o negócio dos transportes torna-se cada vez 

mais digital e integrado e por isso o promotor irá apostar na implementação de um software 

inovador chamado ENOV

25-08-2022 02-05-2022 31-01-2023 9135-401 Santa Cruz 6 760,00 4 732,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000573

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516519484 MADPETS.PT, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com estas ferramentas a empresa pertende efectuar o lançamento e dinamização da sua loja 

física, com uma forte vertente online, de forma a  aumentar as suas vendas em termos globais e 

de fomentar a divulgação de toda a loja.A Expectactiva é de um crescimento sustentado das 

vendas e contínua melhoria dos resultados da empresa, aumentando de forma sustentada os 

seus resultados.

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9000-248 Funchal 35 500,00 24 850,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000577

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510505872 COLUNAS GELADAS, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 17-11-2021 31-03-2023 9304-003
Câmara de 

Lobos
39 950,00 27 965,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

731/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000579

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516094114
PAULO FILIPE FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A aquisição de equipamentos digitais e software, designadamente quadros interativos, 

computadores, projetores, etc., permitirá a substituição do quadro negro tradicional, o giz e o 

apagador, passando assim para a era digital.De facto o estudo mundial divulgado pela Future 

Source em 2015, afere que 98% das escolas do Reino Unido já possuem estas novas tecnologias

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9050-009 Funchal 84 282,80 25 000,00 FEDER 30,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000580

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511257210 IDALINA SOUSA - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com este investimento, a empresa irá implementar um processo de transformação digital, com a 

adoção de novas soluções ao nível da utilização e difusão das Tecnologias da Informação e 

Telecomunicação (TIC), com no processo de produção, na relação entre fornecedores e seus 

consumidores e nas relações de trabalho.

25-08-2022 08-04-2022 07-01-2023 9135-030 Santa Cruz 100 820,00 25 000,00 FEDER 25,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000582

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510143768 MBTOURS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 08-01-2023 9000-100 Funchal 37 773,60 26 441,52 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000591

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511016239 NOBREGA & SILVA,S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 02-02-2022 07-03-2023 9000-015 Funchal 40 952,12 28 666,48 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000597

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516374184 MIRRORTEMPTATION - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Reforçar a capacitação empresarial das PME, fomentando a economia digital através do apoio à 

transformação do modelo de negócio da empresa; à desmaterialização dos fluxos de trabalho; à 

criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços; à concretização de 

processos desmaterializados com clientes e fornecedores por via da utilização das TIC;

25-08-2022 31-08-2021 31-12-2022 9060-243 Funchal 25 808,50 18 065,95 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000604

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513657029

ADMEDIA - INNOVATION AND 

TECHNOLOGY, UNIPESSOAL LDA. 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto de transição digital promovido pela AdMedia pretende explorar novos mercados 

internacionais numa perspetiva de diversificação de negócio, geografias, diminuição de custos a 

médio-longo prazo bem como melhor servir e reter os clientes.

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9100-267 Funchal 36 000,00 25 000,00 FEDER 69,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000606

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

513458492 DOLCE SCARPA - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

DOTAR A EMPRESA DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE MODO A SIMPLIFICAR OS PROCESSOS E 

PROCEDIMENTOS ORGANIZACIONAIS COM PRESENÇA  NO MUNDO DIGITAL
25-08-2022 01-04-2022 31-12-2022 9000-027 Funchal 13 882,21 9 717,55 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000610

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511038003
EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 07-12-2021 07-03-2023 9004-526 Funchal 19 936,45 13 955,52 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000611

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509202934
SNTF - ACESSÓRIOS DE MODA, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa pretende realizar diversos investimentos de índole digital e que irão dotar a mesma de 

ferramentas que facilitam e potenciam a divulgação da sua marca e o seu processo de vendas.
25-08-2022 09-04-2022 31-12-2022 9000-060 Funchal 15 958,55 11 170,99 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000613

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510088791 NAREDE3.O - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este é um projeto que visa a incorporação de tecnologias digitais na empresa, concorre para o 

aumento da sua competitividade, de forma a capacitá-la para o mercado global.
25-08-2022 07-09-2022 15-05-2023 9000-192 Funchal 52 111,97 36 478,38 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000615

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510868258 VENTOS DO BOQUEIRÃO, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 24-11-2021 08-01-2023 9230-080 Santana 23 748,48 16 623,94 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000616

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511203110

ARANGO - ESTRUTURAS, MOLDES E 

MONTAGEM LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 07-06-2021 07-01-2023 9200-047 Machico 39 574,05 11 932,68 FEDER 30,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

732/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000618

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516870297 ATLAS EXTROVERTIDO - LDA.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

- Criação e manutenção do site da nossa Agência, com um design apelativo e conteúdos bilingues 

(português e inglês). O site vai permitir a compra dos nossos pacotes de viagens de forma fácil e 

rápida;- Implementação de processos de SEO e SEA;- Criação e manutenção da Aplicação (App) da 

nossa Agência, com as mesmas funcionalidades do site;- Criação, manutenção e dinamização das 

páginas nas 

25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9000-224 Funchal 37 060,00 25 000,00 FEDER 67,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000624

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511060971
SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E 

DESINFECÇÃO S.A.

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Aquisição de material tecnológico para aumentar a capacidade competitiva da empresa assim 

como melhorar o sistema de informação da empresa
25-08-2022 22-09-2022 22-06-2023 9300-050 Calheta 81 500,00 40 000,00 FEDER 49,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000629

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511046774

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Trata-se de um projeto muito abrangente, com um potencial enorme, que permitirá à Empresa 

CIA Brasil, Lda, fomentar a economia digital, através do apoio à transformação dos modelos de 

negócio como desmaterialização dos fluxos de trabalho.

25-08-2022 08-04-2022 07-12-2022 9000-049 Funchal 71 511,50 40 000,00 FEDER 56,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000641

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515641901 CARLA CASTRO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Este investimento consiste na adaptação/modernização da empresa com vista à transição 

digital.Os promotores acreditam que este investimento será a alavanca necessária para a 

modernização da Empresa por forma a melhorar a sua comunicação e automatização de 

processos. Irá permitir mais visibilidade no seu mercado. Estimamos que, com este investimento, 

iremos conseguir um significativo cresciment

25-08-2022 09-04-2022 31-12-2022 9000-045 Funchal 19 189,67 13 432,77 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000644

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511285086 ZEROVINTEOITO DESIGN LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O presente projeto destina-se a apoiar investimentos (aquisição de equipamento administrativos 

e de programas de computador) com o intuito de expandir e modernizar a atividade 

desempenhada pela empresa e, consequentemente dinamizar e reforçar a competitividade da 

economia regional.

25-08-2022 01-09-2022 30-04-2023 9000-708 Funchal 18 710,44 13 097,31 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000648

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516239570
AST AUTOMOTIVE SERVICES 

TECHNOLOGIES, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A “Criação do centro colaborativo de design de produto” permitirá à ASTECH fornecer serviços de 

design e desenvolvimento de produto em ambiente digital à distância (offshore),integrando 

virtualmente a equipa da ASTECH com as equipas de design e engenharia dos clientes. O projecto 

cria condições tecnológicas que permitem o desenvolvimento, validação e prototipagem de 

produtos através da impressão3D

25-08-2022 27-09-2022 06-12-2022 9020-105 Funchal 30 037,84 21 026,49 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000651

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

508882524
LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE 

DENTÁRIA, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Habilitar a empresa de capacidade de resposta à forte aceleração digital que a pandemia trouxe. 25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9050-027 Funchal 35 833,55 25 000,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000652

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514325798 SOFIA PAULINO, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Podemos finalizar com finalidade de tornar o comunicação mais rápida e acessível ao consumidor 

final
25-08-2022 01-05-2022 28-02-2023 9000-100 Funchal 6 160,24 4 312,17 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000656

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510849881 ÓBVIOINDICE - UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

É através do programa Madeira Digital que será possível proceder ao desenvolvimento da 

plataforma de comércio online e adquirir r um equipamento portátil para desenvolver um plano 

de marketing digital para a Óbvioindice de forma a assegurar uma maior presença online e um 

crescimento sustentável e que crie valor para o negócio – aumentando o número de serviços à 

empresa. É através do marketing digi

25-08-2022 31-08-2022 31-05-2023 9125-086 Santa Cruz 37 600,00 25 000,00 FEDER 66,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000658

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509385060
SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

A empresa apresenta neste Projeto a candidatura ao Apoio Financeiro ao investimento e deverá 

contribuir para crescimento económico e financeiro da empresa através do seu reflexo nos 

resultados líquidos da sua atividade e no reforço dos Capitais Próprios da empresa.A empresa 

apresenta Capitais Próprios positivos superiores a 50% dos capitais realizados, o  que contribui 

para rácios económicos e fin

25-08-2022 01-05-2022 30-04-2023 9125-067 Calheta 21 500,00 15 050,00 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000660

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

511245548

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 08-03-2023 9000-250 Funchal 61 969,31 40 000,00 FEDER 65,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000662

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

510206310 DITASSEMPRE - SAÚDE LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O projeto a implementar tem o intuito de intensificar a utilização de ferramentas digitais, 

potenciando assim a criação de valor pela inovação do processo organizacional e reforço das boas 

práticas ambientais. Estas medidas irão permitir vantagens competitivas na qualidade dos 

serviços prestados potenciadores da capacidade competitiva da empresa.

25-10-2022 23-08-2022 31-01-2023 9060-138 Funchal 30 480,63 21 336,44 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

733/738
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M1420-13-62E4-FEDER-000664

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515965693
PORTO SANTO UNDERWATER 

PARADISE, UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Iremos investir na digitalização administrativa da nossa empresa através da criação de um site e 

apostar na divulgação online assim como na melhoria continua dos sistemas de controlo de 

gestão de forma a diminuir os custos de contextos. Também iremos investir na digitalização 

marítima aplicando uma sonda subaquática no barco de forma a que os nossos clientes consigam 

observar o fundo oceânico.

25-08-2022 06-04-2022 31-12-2022 9400-177 Porto Santo 12 817,35 9 613,01 FEDER 75,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000667

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

515659185
ROBERTO SANTOS FERREIRA, 

UNIPESSOAL LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Transformação do modelo de orçamentação através da realidade aumentada e implementação de 

novos canais de comunicação digitais. 
25-08-2022 01-09-2022 31-05-2023 9270-033 Porto Moniz 14 059,80 9 841,86 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000674

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514232587

SMA FOOD TRADE, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Os principais investimentos deste projeto são o desenvolvimento de uma aplicação móvel que 

funcione como uma base de dados interativa entre os clientes da SMA Food, a criação de um 

website próprio, e a implementação de um software de gestão que centralize a generalidade dos 

processos internos, nomeadamente de faturação, gestão de encomendas, de stocks e de contas 

correntes.

25-08-2022 28-07-2022 27-04-2023 9000-224 Funchal 52 102,47 25 000,00 FEDER 48,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000681

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

514406283 MBP, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA)

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 01-06-2021 08-01-2023 9050-055 Funchal 39 329,71 25 000,00 FEDER 64,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000686

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

509030360 VANGUARTOUR-TRAVEL & EVENTS, LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Dotar a entidade de meios de hardware, software de segurança, e de software desenvolvido 

conforme indicações específicas, por forma a poder passar a ter uma plataforma de controlo e 

prestação de serviços adaptada às novas exigências e uma presença nos mercados através das 

redes sociais, e assim poder ter um serviço com mais fidedignidade e com capacidade de crescer 

mantendo os niveis de confiança 

25-08-2022 09-04-2022 07-03-2023 9000-015 Funchal 39 355,00 25 000,00 FEDER 64,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000719

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516901320
QUADRÍCULA EVIDENTE - UNIPESSOAL, 

LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

O Investimento total previsto será de 22 641,24 Euros, sendo financiado da seguinte forma:  

15829,97 Euros pelo IDE a fundo perdido, 6784,27 Euros pela entrada de capitais próprios. 

Concluímos que está assegurado pelo menos 25% em capitais dos sócios através de prestações 

suplementares.

25-08-2022 10-04-2022 30-11-2022 9020-330 Funchal 22 641,24 15 848,87 FEDER 70,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62E4-FEDER-000721

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

E4 - REACT_EU - Sistema de Incentivos 

de apoio à Digitalização das Empresas - 

DIGITAL Madeira

516654373 PONTISURPRESA - LDA

Sistema de Incentivos à Digitalização 

das PME da Região Autónoma da 

Madeira no contexto da pandemia 

COVID-19

Com o projeto pretende-se implementar um processo de gestão do preço e faturação mais 

eficiente, e também implementar um sistema digital que permita informar o cliente das melhores 

promoções, resultando assim no aumento do número de clientes e consequentemente o valor da 

faturação.

25-08-2022 01-07-2022 31-03-2023 9000-246 Santa Cruz 63 112,00 40 000,00 FEDER 63,00%

Serviços e aplicações TIC para 

PME (incluindo comércio 

eletrónico, negócio eletrónico e 

processos operacionais em rede), 

laboratórios vivos, empresários na 

Internet e novas empresas de TIC)

M1420-13-62J3-FEDER-000001

13 - Promoção da Recuperação 

Económica e Social no contexto da 

pandemia da COVID 19

J3 - REACT_EU - Testes à Covid-19 511284349
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

SAÚDE, IP-RAM

Rastreio e diagnóstico à Covid-19 na 

RAM

A operacionalização da testagem decretada pelo Governo Regional fez-se por duas vias, por um 

lado pela celebração de um Contrato-Programa com a Associação Comercial e Industrial do 

Funchal, Câmara de Comércio e Indústria, e por outro com a celebração de contratos de 

prestação de serviços com a Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., da 

Associação Nacional de Farmácias.

03-12-2022 21-12-2021 31-12-2022 9004-515 Funchal 9 050 791,00 9 050 791,00 FEDER 100,00% Infraestruturas de saúde

M1420-14-63E6-FSE-000001

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Qualificar+ para Empregar 

(desempregados)
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Qualificar+ para Empregar 

(desempregados)

Esta operação tem como objetivo complementar e desenvolver as competências, aptidões e 

conhecimentos dos desempregados, através de um programa constituído por uma componente 

de formação teórica e de formação prática, em contexto real de trabalho, por forma a facilitar a 

sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

18-04-2022 01-01-2021 31-12-2022 - - 2 996 436,22 2 996 436,22 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E6-FSE-000002

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

Esta operação visa o reforço dos incentivos à criação de novos postos de trabalho e o incentivo à 

conversão de contratos a termo em contratos sem termo.
07-03-2022 01-02-2020 31-01-2023 - - 2 459 017,28 2 459 017,28 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E6-FSE-000003

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Estágios Profissionais 

Adultos – REATIVAR
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Estágios Profissionais 

Adultos – REATIVAR
Reintegração de desempregados com difícil inserção no mercado de trabalho. 18-04-2022 01-01-2021 30-06-2023 - - 1 995 309,58 1 995 309,58 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

734/738
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M1420-14-63E6-FSE-000004

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

Promoção do Emprego e da Inclusão Social em consequência dos efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19
30-05-2022 01-06-2021 30-06-2023 - - 159 588,00 159 588,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E6-FSE-000005

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Apoios à Contratação e 

Prémio à manutenção de posto de 

trabalho

Esta operação visa o reforço dos incentivos à criação de novos postos de trabalho e o incentivo à 

conversão de contratos a termo em contratos sem termo.
20-02-2023 01-10-2020 30-09-2023 - - 5 207 004,57 5 207 004,57 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E6-FSE-000006

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Estágios Profissionais 

Adultos – REATIVAR
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Estágios Profissionais 

Adultos – REATIVAR
Reintegração de desempregados com difícil inserção no mercado de trabalho. 20-02-2023 01-01-2021 30-09-2023 - - 760 760,62 760 760,62 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E7-FSE-000001

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Estágios Profissionais 508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM
REACT_EU - Estágios Profissionais

Esta operação visa o reforço das competências técnicas e pessoais dos jovens, possibilitando aos 

mesmos, através de uma primeira experiência profissional e consequentemente, numa mais 

rápida integração no mercado de trabalho.

07-03-2022 01-07-2020 30-06-2023 - - 1 309 493,29 1 309 493,29 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E7-FSE-000002

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Estágios Profissionais 508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM
REACT_EU - Estágios Profissionais

Medida ativa de emprego no combate ao desemprego jovem, cujo objetivo de reforçar as suas 

competências técnicas e pessoais, através de uma primeira experiência profissional, com vista a 

uma mais rápida integração no mercado de trabalho.

07-03-2022 01-07-2020 31-12-2022 - - 474 714,53 474 714,53 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E7-FSE-000003

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Estágios Profissionais 508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM
REACT_EU - Estágios Profissionais

Medida ativa de emprego no combate ao desemprego jovem, cujo objetivo de reforçar as suas 

competências técnicas e pessoais, através de uma primeira experiência profissional, com vista a 

uma mais rápida integração no mercado de trabalho.

20-02-2023 01-10-2020 30-09-2023 - - 552 847,68 552 847,68 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E8-FSE-000001

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

e Prémio à manutenção de posto de 

trabalho - CRIEE

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

e Prémio à manutenção de posto de 

trabalho - CRIEE

Esta operação visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de desempregados 

com espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de negócio técnica, económica e 

financeiramente viável, bem como contribuir para a eventual criação de outros postos de 

trabalho necessários ao desenvolvimento do referido projeto.

07-03-2022 01-02-2020 31-01-2023 - - 1 292 823,01 1 292 823,01 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E8-FSE-000002

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Jovem Empreendedor 508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM
REACT_EU - Jovem Empreendedor

Visa fomentar o espírito empreendedor dos jovens desempregados, proporcionando-lhes 

conhecimentos e competências necessárias à concretização de uma ideia de negócio. O programa 

prevê formação teórica, apoio financeiro aos projetos de investimento que apresentem 

viabilidade técnica, económica e financeira e, ainda, consultoria na sua fase de implementação.

01-06-2022 01-03-2022 30-06-2023 - - 149 770,32 149 770,32 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

735/738
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M1420-14-63E8-FSE-000003

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

e Prémio à manutenção de posto de 

trabalho - CRIEE

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados 

e Prémio à manutenção de posto de 

trabalho - CRIEE

Promoção do Emprego e da Inclusão Social em consequência dos efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19
30-05-2022 01-06-2021 30-06-2023 - - 51 150,00 51 150,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000001

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 511254725
GEST LIDER II - CONTABILIDADE, 

INFORMÁTICA E GESTÃO LDA
REACT_EU - Formação de Ativos

A formação que aqui se candidata visa dotar os formandos: todos ativos, que preferencialmente 

tenham, até ao 12º ano de escolaridade.Está concebida em 8 cursos de formação a serem 

realizados presencial em ambiente digital, utilizando as plataformas ZOOM e Classroom.

05-04-2022 11-01-2023 28-09-2023 - - 66 000,00 66 000,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000002

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 511054432
LUSITANAFORMA-FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA LDA
REACT_EU - Formação de Ativos

A presente operação consiste em formação para ativos na área do atendimento ao público nos 

serviços e na área do atendimento na restauração e  hotelaria  a desenvolver em três  percurso 

distintos de formação.Pretende dotar os formandos de competências que favoreçam a 

manutenção da da sua empregabilidade.

17-01-2023 09-01-2023 14-08-2023 - - 217 800,00 217 800,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000003

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 516295578

UNBEATABLE REASONS - 

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO 

UNIPESSOAL LDA

REACT_EU - Formação de Ativos

O “Madeira Businesses - Training Valley Center” tem como objetivo principal, contribuir para a 

promoção do emprego e empregabilidade de pessoas desfavorecidas face ao mercado de 

trabalho na RAM. O principal objetivo é o reforço da qualificação da população adulta ativa, 

obtenção de maior competitividade empresarial e para a adaptabilidade dos trabalhadores, elevar 

níveis de qualificação, garantir o acesso à à formação em áreas multidisciplinares.

30-01-2023 02-05-2022 30-09-2023 - - 750 000,00 750 000,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000005

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 515750450
COMPETIR MADEIRA - FORMAÇÃO E 

SERVIÇOS, LDA
REACT_EU - Formação de Ativos

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos empregados, com baixas 

qualificações, que passam por processos de desmotivação e de perda de competências, 

dificultando a sua participação na vida ativa e profissional e em risco de perda de emprego. Este 

projeto dirige-se a ativos empregados, que necessitam de adquirir/atualizar as suas competências 

técnicas e socioprofissionais, de forma a conseguirem  conversão profissional.

12-04-2023 28-06-2022 17-08-2023 - - 58 835,35 58 835,35 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000007

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 505023326
SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E 

SERVIÇOS LDA
REACT_EU - Formação de Ativos

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos empregados que se necessitem 

aperfeiçoamento ou conversão profissional, que passam por processos de desmotivação e de 

perda de competências, dificultando a sua prestação no contexto profissional desafiante e 

exigente como é o atual. Este projeto dirige-se a ativos empregados, que se encontrem em 

processo de mudança organizacional ou reestruturação.

12-04-2023 01-06-2022 29-09-2023 - - 55 290,41 55 290,41 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000008

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 502946679
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS 

S.A.
REACT_EU - Formação de Ativos

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos empregados, com baixas 

qualificações, que passam por processos de desmotivação e de perda de competências, 

dificultando a sua participação na vida ativa e profissional e em risco de perda de emprego. Este 

projeto dirige-se a ativos empregados, que necessitam de adquirir/atualizar as suas competências 

técnicas e socioprofissionais, de forma a conseguirem  conversão profissional.

12-04-2023 17-06-2022 29-09-2023 - - 68 633,07 68 633,07 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63E9-FSE-000009

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 511281358 RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA REACT_EU - Formação de Ativos

Com este projeto pretende-se contribuir para a formação continua de adultos da RAM nas áreas 

de Cabeleireiro/a e Estética que dotem esta população de competências e saberes práticos para 

que que possam ser aplicados no dia a dia. Tendo em conta a atual situação pandémica e a 

necessidade de apostar na formação continua dos profissionais  ativos, em áreas em constante 

evolução é urgente contribuir para a formação continua destes profissionais.

30-01-2023 06-07-2022 11-05-2023 - - 13 500,00 13 500,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

736/738
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M1420-14-63E9-FSE-000010

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação de Ativos 511071515
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO 

COLOMBO
REACT_EU - Formação de Ativos

Esta operação tem como objetivo promover o emprego e a inclusão social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da pandemia Covid-19, potenciando a empregabilidade da 

população ativa, através do aumento da sua adaptabilidade por via do desenvolvimento das 

competências requeridas pelo mercado de trabalho.

05-04-2022 19-09-2022 30-06-2023 - - 156 150,38 156 150,38 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000002

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Programa de Apoio ao 

Reforço de Equipas Sociais e de Saúde 

(PARESS)

508960231
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU - Programa de Apoio ao 

Reforço de Equipas Sociais e de Saúde 

(PARESS)

Promoção do Emprego e da Inclusão Social em consequência dos efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE) - Proporcionar a pessoasdesfavorecidas uma ocupação em contexto de 

trabalho socialmente necessário e uma experiência de trabalho, embora de caráter temporário 

que facilite a sua inserção no mercado de trabalho.

24-03-2022 01-05-2020 31-03-2022 - - 687 233,91 687 233,91 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000003

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU – Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU – Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados

Esta operação visa proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho socialmente 

necessário, possibilitando-lhes uma experiência de trabalho e formação suplementar que lhes 

facilite a obtenção de um emprego.

30-05-2022 01-02-2020 31-01-2023 - - 6 996 980,68 6 996 980,68 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000004

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
516295578

UNBEATABLE REASONS - 

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO 

UNIPESSOAL LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

O “Inclusive Madeira Island - Training Valley Center" tem como objetivo principal, contribuir para 

a Inclusão ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades iguais e a participação na 

RAM. O principal objetivo é o reforço da qualificação da população adulta desempregada, 

Inclusão ativa de grupos vulneráveis, elevar níveis de qualificação, garantir o acesso à à formação 

em áreas multidisciplinares.

19-10-2022 19-09-2022 25-09-2023 - - 195 450,57 195 450,57 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000005

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
514630779 LAURA CAROLINA FERNANDES, LDA.

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

O projeto formativo, direcionado a pessoas desempregados/as, prioritariamente com baixas 

habilitações e socialmente vulneráveis, tem como objetivo o desenvolvimento articulado de 

competências pessoais, sociais e profissionais, cuja finalidade primeira é a de promover a 

(re)inserção social dos/as formandos/as, suportada na sua integração no mercado de trabalho, 

mas também o seu aperfeiçoamento contínuo, apoiada nos sistemas de educação e formação

14-12-2022 06-09-2022 30-09-2023 - - 185 335,16 185 335,16 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000006

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
511054432

LUSITANAFORMA-FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

A presente operação consiste em formação para desempregados na área  da Gestão e 

Administração, Secretariado e Trabalho Administrativo, Operador de Distribuição e  Operador de 

Logística  a desenvolver em quatro  percurso distintos de formação.Pretende dotar os formandos 

de competências que favoreçam a procura de emprego.

17-08-2022 27-10-2022 29-09-2023 - - 198 792,00 198 792,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000007

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
511286830

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, 

EDUCAÇÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS, 

UNIPESSOAL LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

Apresentamos a nossa candidatura considerando o eixo prioritário 14 - Promoção do emprego e 

da inclusão social em consequência dos efeitos económicos e sociais da pandemia Covid-19 (FSE) 

e a importância de formar para incluir e aumentar a empregabilidade de pessoas em situação 

vulnerável (desempregados/as). Apostamos em cursos de formação que vão de encontro às 

necessidades reais dos postos de trabalho.

12-04-2023 03-10-2022 29-09-2023 - - 199 500,00 199 500,00 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000008

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
515750450

COMPETIR MADEIRA - FORMAÇÃO E 

SERVIÇOS, LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos desempregados, com baixas 

qualificações, que passam por processos de desmotivação e de perda de competências, 

dificultando a sua participação na vida ativa e profissional e em risco de exclusão. Este projeto 

dirige-se a ativos desempregados, que necessitam de adquirir/atualizar as suas competências 

técnicas e socioprofissionais.

30-01-2023 03-10-2022 28-04-2023 - - 133 628,25 133 628,25 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

737/738
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M1420-14-63G3-FSE-000009

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
502946679

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS 

S.A.

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos desempregados, que por diversos 

factores  passam por processos de desmotivação e de perda de competências, dificultando a sua 

participação na vida ativa e profissional e em risco de exclusão. Este projeto dirige-se a ativos 

desempregados, que necessitam de adquirir/atualizar as suas competências técnicas e 

socioprofissionais, de forma a promover a inclusão.

30-01-2023 10-10-2022 05-05-2023 - - 133 223,52 133 223,52 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000010

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
505023326

SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E 

SERVIÇOS LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos desempregados que  necessitem 

adquirir e aperfeiçoar competências que permita através de maior igualdade e inclusão na sua 

reintegração  no mercado de trabalho.

30-01-2023 03-10-2022 29-09-2023 - - 140 259,65 140 259,65 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000011

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
510583318

TECLAPROTAGONISTA - FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)

O projeto “Formar para Integrar” prevê a realização de 5 ações para pessoas desfavorecidas.Este 

projeto visa o desenvolvimento de competências de natureza pessoal, social e profissional, que 

se assumem como críticas para a (re)inserção social e profissional, tal como trabalhar a aquisição 

de competências de leitura,escrita,cálculo, uso dasTIC,bem como,queremos promover o aumento 

das competências que facilitem e potenciem o empreendorismo e, por c

17-08-2022 21-11-2022 08-05-2023 - - 132 381,06 132 381,06 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

M1420-14-63G3-FSE-000013

14 - Promoção do Emprego e da 

Inclusão Social em consequência dos 

efeitos económicos e sociais da 

pandemia Covid-19 (FSE)

REACT_EU – Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados
508960231

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, 

IP-RAM

REACT_EU – Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados

Esta operação visa proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho socialmente 

necessário, possibilitando-lhes uma experiência de trabalho e formação suplementar que lhes 

facilite a obtenção de um emprego.

20-02-2023 01-02-2021 31-07-2023 - - 1 241 883,50 1 241 883,50 FSE 100,00%

V01102 - Acesso ao emprego 

pelos candidatos a emprego e as 

pessoas inativas, incluindo 

desempregados de longa duração 

e pessoas afastadas do mercado 

de trabalho, igualmente através 

de iniciativas locais de emprego e 

de apoio à mobilidade dos 

trabalhadores

1 355 956 491,33 406 622 812,12TOTAIS
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