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PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

`Digital Madeira' com mais 
de 700 candidaturas 
Em dois meses, o sistema de incentivos 'Digital Madeira' recebeu 720 candidaturas que 
correspondem a um montante global de 13,7 milhões. 

Por Carla Ribeiro 
carlaribeiro@jm-madeira.pt 

O sistema de incentivos 'Digital 
Madeira', que tem por objetivo 
o de reforçar a capacitação em-
presarial das pequenas e médias 
empresas (PME), recebeu, até ao 
dia 8 de abril, 720 candidaturas 
que correspondem a um montan-
te global de incentivo de cerca de 
13,7 milhões de euros. Foi a 8 de 
fevereiro deste ano que a medida 
operacionalizada pelo Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial foi 
lançada. E isto aconteceu através 
de um aviso para apresentação de 
candidaturas no âmbito do Ma-
deira 14-20. 

Passaram-se dois meses. 
A dotação financeira indicativa é de 
quatro milhões de euros, financiada 
pela Iniciativa de Assistência Para 
a Recuperação para a Coesão e os 
Território da Europa (REACT-EU). 

Apoios variam 
Os apoios a fundo perdido pode-
rão ir até aos 25 mil euros para as 
microempresas, 40 mil euros para 
as pequenas e 50 mil euros para as 
médias empresas. 

O incentivo a conceder será  

calculado através da aplicação de 
uma taxa base de 60% de compar-
ticipação das despesas elegíveis, a 
qual poderá ser acrescida de uma 
majoração de 10% para os projetos 
apresentados por micro e pequenas 
empresas e de 5% para os projetos 
de empresas localizadas no Porto 
Santo. 

Com este sistema de incenti-
vos, o Governo Regional, confor-
me sublinha o secretário regional 
da Economia, "pretende fomentar 
a economia digital através do apoio 
à transformação dos modelos de 
negócio das empresas, bem como 
a desmaterialização dos fluxos de 
trabalho e a criação de novos ca-
nais digitais de comercialização de 
produtos e serviços". Além disso há 
a intenção, com o projeto em cau-
sa, de proceder à concretização de 
processos desmaterializados com 
clientes e fornecedores por via da 
utilização das Tecnologia de Ino-
vação e Comunicação (TIC), bem 
como fomentar a desmaterialização 
da faturação. 

De acordo com Rui Barreto, o 'Di-
gital Madeira' "está alinhado com a 
política de incentivos do Governo 
Regional para a transição digital da 
economia". 

Neste sistema de incentivos, o 
Governo teve, sublinha Rui Barre-
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MIL euros. O máximo de 
apoio a fundo perdido para as 
microempresas. 

MIL euros. O máximo de apoio 
a fundo perdido para as médias 
empresas. 

MILHÕES de euros é a dotação 
financeira no âmbito do REACT-EU. 

to," a preocupação de majorar as 
micro e pequenas empresas, que 
compõem justamente o grosso do 
tecido empresarial da Região Au-
tónoma da Madeira". 

"São empresas mais pequenas e com 
maior dificuldade em incorporar nas 
suas organizações processos digitais 
de organização e de desmateriali-
zação das suas atividades econó-
micas", justifica. 

Digitalizar a economia 
Ainda segundo o secretário da tu-
tela, a medida "vai contribuir para 
a digitalização da economia, quer 
seja através da adoção tecnológica 
por parte dos operadores econó-
micos e pela digitalização dos seus 
modelos de negócio, quer seja pela 
sensibilização e capacitação dos 
trabalhadores e empresários". 

Deste modo, "a promoção do 
processo de transição digital é um 
passo muito importante para o te-
cido empresarial madeirense, pois 
permitirá às empresas da Região 
utilizarem as ferramentas tecno-
lógicas como principal instrumento 
de trabalho, tornando a sua atuação 
no mercado mais fluida, mais rápi-
da, mais dinâmica e mais eficiente". 

Além disso, conforme faz ques-
tão de sublinhar o secretário re-
gional da Economia, "a pandemia 
da covid-19 acelerou o processo 
de transição digital das empresas, 
mostrando que aquelas que não 
adotarem novas tecnologias serão 
preteridas por outras que o fizerem". 


