
Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

5. Proteger o Ambiente e Promover a 

Eficiência de Recursos

Investimento na proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural

Requalificação do Jardim Botânico da 

Madeira Eng.º Rui Vieira

O Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira (JBM), visitado anualmente por um número significativo de 

turistas, constitui uma das principais componentes mais importantes do produto turístico regional, sendo 

indispensável garantir a manutenção e conservação dos seus espaços, bem como a beneficiação das 

infraestruturas ali existentes de modo a torná-lo num lugar mais aprazível, atrativo salvaguardando sempre as 

coleções de plantas existentes. Considerando as ineficiências e inoperacionalidades mais relevantes no espaço 

do JBM, é imprescindível realizar várias intervenções de cariz infraestrutural, como sejam, na pavimentação e 

acessibilidades, na eficiência e gestão de recursos hídricos, através de investimentos na impermeabilização de 

tanques e lagos e na gestão de regas, nas comodidades dos visitantes, prevendo-se intervir ao nível da 

melhoria de instalações de apoio à visitação e, por fim, no âmbito da sinalética orientativa, de interpretação e 

identificação em todo o jardim.

Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza IP-RAM
06/08/2019 * FEDER 871 214,57 871 214,57 871 214,57 740 532,38

8. Promover a Inclusão Social e 

Combater a Pobreza
Investimentos em infraestruturas sociais

Investimentos em Infraestruturas Sociais - 

Unidade de Alzheimer da Ribeira Brava

A Unidade de Alzheimer enquadra-se na tipologia de operação de Investimentos na melhoria das 

infraestruturas sociais, no sentido de reforçar a capacidade de acolhimento e as condições de prestação de 

serviço da rede existente, destinada ao alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para 

pessoas dependentes ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. 

Estas ações centrar-se-ão fundamentalmente no apetrechamento das instituições que permita melhorar a 

qualidade de vida dos utentes (cozinhas, instalações sanitárias e equipamentos geriátricos).

Centro Social Paroquial de São 

Bento da Ribeira Brava
06/08/2019 * FEDER 1 532 908,34 941 176,47 941 176,47 800 000,00

9. Investir em Competências, Educação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Cursos de Aprendizagem (Formativo 2019/2022) - 

Convite IQ, IP-RAM
Cursos de Aprendizagem

Esta operação envolve 4 cursos de Aprendizagem nomeadamente, os cursos de Técnico/a de Mecatrónica 

Automóvel, Esteticista, Técnico/a de Mecatrónica (Eletrónica e Automação) e Cabeleireiro/a.

Estes cursos destinam-se a jovens que devem reunir, cumulativamente, a idade inferior a 25 anos e as 

habilitações escolares ao nível do 3.º Ciclo do ensino básico ou equivalente ou habilitação superior ao 3.º ciclo 

do ensino básico ou equivalente.

Instituto para a Qualificação, IP-

RAM
06/08/2019 * FSE 1 105 924,48 1 105 284,48 1 105 284,48 939 491,81

(*)
 Candidatura em Audiência Prévia 3 510 047,39 2 917 675,52 2 917 675,52 2 480 024,19
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