Lista de Operações Aprovadas na 48ªUG M1420
Unidade: euros

Operação
Eixo Prioritário

Concurso (Designação)

Beneficiário
Designação

(*)

Montante Aprovado
Data Aprovação

Investimento
Total

5. Proteger o Ambiente e Promover a
Eficiência de Recursos

Intervenções na recuperação e conservação do
património histórico edificado

Reabilitação e restauro do Convento de
Santa Clara

A Igreja e Convento de Santa Clara constitui um dos mais importantes testemunhos do património cultural e
histórico da Região, encontrando-se classificada como Monumento Nacional desde 1940. Construído no
período manuelino (séc. XV), este convento é um imóvel gótico tardio que, apesar das profundas
transformações a nível artístico e arquitetónico ocorridas nos séc.s XVII e XVIII, em plena época barroca,
conserva ainda testemunhos da sua traça primitiva. Atualmente, apesar de se encontrar aberto ao público,
apresenta graves problemas ao nível do estado de conservação dos seus elementos arquitetónicos e artísticos
e ainda da identificação e descrição dos espaços mais importantes. O projeto de reabilitação e restauro
consiste na redefinição da área visitável, na recuperação generalizada dos edifícios e espaços que a
constituem.

8. Promover a Inclusão Social e
Combater a Pobreza

Inclusão ativa de população com
deficiência/incapacidade - Qualificação de
pessoas com deficiência e/ou incapacidade

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 3600/3625 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.

SECRETARIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO

31-01-2019 *

9. Investir em Competências, Educação
e Aprendizagem ao Longo da Vida

Ensino Profissional para Jovens (Artístico - Ciclo
Formativo 2018/2021)

Ensino Profissional

Formação Profissional no domínio das artes do espectáculo - música, dança e teatro, conferindo dupla
certificação. Tem como objectivo uma oferta credível de formação profissional na área das artes performativas,
garantindo uma formação artística de qualidade colmatando as necessidades da Região Autónoma da Madeira.
Como educação artística de nível pré-universitário é uma mais-valia, desenvolvendo competências criativas,
pessoais e profissionais.

CONSERVATÓRIO - ESCOLA
PROFISSIONAL DAS ARTES DA
MADEIRA

31-01-2019 *

Candidatura em Audiência Prévia

Fundo

Descrição

SECRETARIA REGIONAL DO
TURISMO E CULTURA

31-01-2019 *

FEDER

Investimento
Elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

2 299 797,20

2 299 797,20

2 299 797,20

1 954 827,62

FSE

200 684,53

200 684,53

200 684,53

170 581,85

FSE

729 632,56

729 332,56

729 332,56

619 932,68

3 230 114,29

3 229 814,29

3 229 814,29

2 745 342,15
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