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3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Requalificação de unidade hoteleira

O projecto traduz-se na requalificação de uma unidade hoteleira, localizada no norte da Ilha da

Madeira, no concelho do Porto Moniz, através de uma intervenção transversal, da sua estutura,

decoração, mobiliário, plataforma tecnológica, funcionalidades e serviços integrados.

EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS 

TURÍSTICOS LDA
27/08/2021 FEDER 925 550,07 731 763,72 439 058,23 373 199,50

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Expansão da Clínica Dentária JAQ - Valorizar 2020

O presente projeto, que assenta na expansão de uma clínica dentária, pretende inovar na forma

como se relaciona com os seus clientes e apresenta os seus serviços, proporcionando a estes um

serviço de excelência a nível regional. 

A excelência dos equipamentos aliados à formação de topo dos seus profissionais, permitirão

colocar o espaço no topo das clínicas dentárias da região, oferecendo um conjunto de serviços não

disponibilizado pela concorrência. Esta aposta na excelência permite ainda projetar o negócio para

outros mercados, fazendo com que a sua carteira de clientes não se restrinja apenas ao serviço

dentário geral.

JOANNA A. QUINTAL - MEDICINA DENTÁRIA, LDA 27/08/2021 FEDER 168 418,18 139 948,81 69 974,41 59 478,25

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Instalação de unidade industrial de pré fabricados de betão

O presente projeto de investimento prevê instalar de raiz uma nova unidade industrial de pré-

fabricados de betão com o objetivo de produzir os seguintes produtos (que são novos para a

empresa): blocos; pavês; lancis; e tubos pré-fabricados em betão. Estamos perante um projeto

inovador para a empresa pois estes produtos são novos para a mesma.

ECOBASALTO LDA 27/08/2021 FEDER 2 097 755,78 2 097 755,78 1 000 000,00 850 000,00

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Inovação de Produtos e Processos na empresa Restaurante 

Mozart Lda.

O presente projeto assenta na aquisição de equipamentos que irão melhorar processos internos na

empresa, bem como permitirá inovar na criação de novos pratos e sobremesas para o restaurante à-

la-carte e nos eventos, proporcionando um serviço de excelência a nível regional

RESTAURANTE MOZART LDA 27/08/2021 FEDER 144 279,28 144 279,28 86 567,57 73 582,43

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
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. Esta Zipline será uma linha que permitirá deslocar em cadeiras pessoas entre a estação de

partida e de chegada. Este transporte é uma experiencia incrível com uma vista única e com

passagens por cima do oceano e de paisagens maravilhosas. Na Região Autónoma da Madeira não

existe qualquer tipo de actividade de slide permanente, devidamente homologada do ponto de vista

de segurança, e que atenda às necessidades das várias faixas etárias. O plano de investimentos do

presente projecto contempla gastos com construção necessários para as duas estações da

empresa, a de partida e a de chegada. Devido ao facto de a Zipline se situar num local

estrategicamente posicionado, não é possível utilizar edifícios já existentes, sendo certo que a

empresa beneficiará de dois pontos de extremos interesse.

READY2DREAM - LDA 27/08/2021 FEDER 880 354,08 857 344,08 514 406,45 437 245,48

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

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. Este terá 6 linhas

de produção, para novos produtos de betão, betuminoso, agregados e pré-fabricados. 

O projeto contribui para a criação de um ambiente socioeconómico mais favorável na Região, na

medida em que para além de manter todos os postos de trabalho que tem atualmente, criar mais 3

postos de trabalho, um deles qualificado, para implementar e acompanhar a execução do mesmo.

RIM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 27/08/2021 FEDER 1 997 408,62 1 997 408,62 998 704,31 848 898,66

Fonte: IDR 6 6 213 766,01 5 968 500,29 3 108 710,97 2 642 404,32
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