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Até à data e ao abrigo do SI Funcionamento 2020, foram aprovados mais de três mil projectos. 

Governo Regional dá mais 
apoios à exportação 
ROBERTO FERREIRA 
rferreira@dnoticias.pt 

Já está tudo a postos para a abertu-
ra das candidaturas ao 'Sistema de 
Incentivos ao Funcionamento 
2020'. O aviso de concurso, de 
acordo com o vice-presidente do 
Governo Regional, deverá ser pu-
blicado esta segunda-feira e prevê 
um reforço substancial nas ajudas 
aos custos de transporte de e para a 
Região, o que representará tam-
bém um apoio à exportação, fun-
damental para a dinamização do 
tecido económico regional. 

O aviso de concurso de abertura 
das candidaturas é lançado no âm-
bito do programa "Madeira 14-20", 
que é concedido com fundos do Or-
çamento Regional e da União Euro-
peia, para fazer face aos sobrecustos 
da ultraperificidade. Como refere 
Pedro Calado, "no caso deste novo 
aviso, e porque será lançado com re-
curso ao overbooking, dado que as 
verbas alocadas a este programa já 
se encontravam esgotadas, há um 
esforço público adicional". 

O aviso vai decorrer em duas fa-
ses e contemplará uma dotação to-
tal de 10 milhões de euros. A pri-
meira, envolverá 4 milhões de euros 
e decorrerá entre 9 de Julho e 18 de 
Agosto de 2019 e, a segunda, conta-
rá com seis milhões de euros e vai 
decorrer entre 19 de Agosto e 9 de 
Outubro de 2019". 

Pedro Calado destaca a impor-
tância deste aumento nos apoios à 
exportação, dizendo que "o Gover-
no Regional considera fundamental 
a internacionalização das empresas 
regionais de modo a fortalecer não 
só o crescimento económico que te-
mos vindo a assistir, e que regista 
subidas há 70 meses consecutivos, 
gerando mais disponibilidades para  

investimentos, mais rendimentos e 
mais emprego, como também a ba-
lança comercial que .no final de 
2018 registou um saldo comercial 
muito positivo e recorde na ordem 
dos 63 milhões de euros, sendo que 
a taxa de cobertura da exportações 
face às importações foi de 138%. A 
Madeira foi a única do Região do 
País em que as exportações cobrem 
as importações". 

Além disso, sublinha ainda o go-
vernante, "esta era também uma 

AVISO PARA 
OS INCENTIVOS 
AO FUNCIONAMENTO 
2020' É PUBLICADO 
AMANHÃ 

das reivindicações que alguns em-
presários vinham a manifestar-nos 
nas visitas que temos realizado no 
âmbito da iniciativa do Governo Re-
gional denominada "Empresas com 
Proximidade" e nos contactos que 
temos tido com o tecido empresa-
rial, nomeadamente com o sector 
industrial que sente constrangi-
mentos na sua competitividade por 
ter de suportar custos acrescidos de 
transporte para colocar o seu pro-
duto em território nacional". 

Este novo aviso de candidaturas 
ao Sistema de Incentivos ao Funcio-
namento é dirigido "a todo o uni-
verso empresarial, ou seja, as micro, 
pequenas, médias e grandes empre-
sas, incluindo, também, as empre-
sas sedeadas na Zona Franca da 
Madeira. Vamos ter em conta as 
orientações comunitárias quanto ao 
carácter degressivo do apoio e ao 
reforço da selectividade das opera-
ções a apoiar, mas vamos manter o 
apoio ao tecido empresarial e até re-
forçar o apoio à componente do 
transporte", vincou Pedro Calado. 

Os apoios, como esclarece o vice-
presidente do Governo Regional, 
são a fundó perdido e poderão ir 
dos 15 mil euros, nas microempre-
sas e até aos 20 mil para pequenas e 
médias empresas, sendo que, para 
os custos de transporte este pode 
atingir os 200 mil euros. 

A taxa base de apoio que incide 
sobre os custos com salários, con-
tribuições obrigatórias para a Se-
gurança Social, rendas de instala-
ções, custos com o consumo de 
energia eléctrica e respectivas ta-
xas, custos com o consumo de água 
e respectivas taxas e custos com a 
prestação dos serviços de contabi-
lidade é de 7,5%, à qual poderá ser 
acrescida da majoração de 10% 
para projectos localizados no con-
celho do Porto Santo. 

Segundo Pedro Calado, "até à 
data, e ao abrigo do SI Funciona-
mento 2020, foram aprovados 
mais de três mil projectos, os quais, 
envolveram um financiamento de 
74,4 milhões de euros e permiti-
ram criar cerca de 400 postos de 
trabalho. As aprovações em causa 
representam um esforço financei-
ro directo da Região de 11,16 mi-
lhões de euros, inerente à taxa de 
comparticipação de 15%". 
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SISTEMA DE INCENTIVOS À EXPORTAÇÃO ARRANCA NA TERÇA-FEIRA 
Apoios ks empresas vão até aos.20 mil coros, sendo que para os custos e transporte o montante pode chegar aos 200 mil P. 5 


