Lista de Operações Aprovadas na 55ªUG M1420
Unidade: euros

Operação
Eixo Prioritário

Concurso (Designação)

Beneficiário
Designação

(*)

Montante Aprovado
Data Aprovação

Fundo

Descrição

Investimento Total

Investimento
Elegível

Despesa Pública

Fundo
Comunitário

1. Reforçar a Investigação, o
Desenvolvimento Tecnológico e a
Inovação

PROciência 2020 - Copromoção

MTL - MARÍTIMO TRAINING LAB

Sendo a atividade principal da Marítimo SAD a alta competição no âmbito do Futebol Profissional e,
constituindo os seus atletas profissionais o seu maior ativo, a transação comercial dos seus passes é a fonte
de rendimento da sociedade pelo que, o risco das transações comerciais não acontecerem devido a lesões que
possam surgir a qualquer momento, é elevado.
A avaliação e monitorização das cargas de trabalho nos treinos e competições ao longo da época, vai ajudar a
melhor adequar os exercícios de treino e a prevenir lesões de sobrecarga em fases mais adiantadas da época.
Adicionalmente, e não menos importante, é a vertente de formação dos Futebolistas “nascidos” no Clube que
integrarão este projeto.
O conceito do “Marítimo Training Lab” procura também a potenciação de talentos desportivos, com recurso a
instrumentos gold standard , o que se traduz claramente numa oportunidade para a valorização do
investimento na venda de jogadores a outros Clubes.

3. Reforçar a Competitividade das
Empresas

Empreender 2020 II - Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo da Região Autónoma da
Madeira

Abertura de um novo estabelecimento
dedicado à saúde e nutrição funcional, com
uma oferta de serviços inovadora e
integrada, com elevado valor acrescentado
para a região da Madeira.

O projeto visa criar um estabelecimento aberto ao público, que procura conciliar o acompanhamento
multidisciplinar e personalizado, regulado e ajustado por bases e factos que garantem os resultados.
Esta clínica pretende ser um espaço de referência ao nível regional, dadas as suas características, sendo que
a estratégia de desenvolvimento da empresa está correlacionada com diferentes tipos de inovação - produto e
processo.

Márcia Caldeira Freitas & Freitas Nutrição Funcional, Lda.

3. Reforçar a Competitividade das
Empresas

Empreender 2020 II - Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo da Região Autónoma da
Madeira

Investimento criativo e diversificado,
incluindo atividades deportivas, recreativas e
culturais, enriquecendo a oferta turística.

O projeto de investimento insere-se na atribuição do direito de exploração de um bar snack-bar, campos de
padel, parque infantil, mini golf e pedal karts no Jardim Panorâmico, recinto junto à promenade do Lido,
conhecido também como Jardim junto ao cais do Carvão, constituindo assim uma dupla aposta, de um espaço
que disponibiliza um produto diferenciador para a pratica de atividades de bem estar, por um lado para a
população local, por outro lado, no sector do turismo por via de atividades lúdicas e de lazer, desenvolvendo e
melhorando a oferta turística. A localização do referido espaço, posiciona-se numa zona de excelência para o
lazer e pratica desportiva, com acessos diversos e de passagem pedonal da população, o que garante desde
logo uma excelente exposição ao publico em geral, contribuindo também para a reabilitação.

Jardins ao Luar – Lda.

03/09/2019

FEDER

182 973,85

182 973,85

75 000,00

63 750,00

Instituto de Desenvolvimento
Empresarial, IP-RAM

03/09/2019

FEDER

100 000,00

100 000,00

100 000,00

85 000,00

255 113,00

255 113,00

255 113,00

216 846,05

1 082 140,00

1 082 140,00

1 082 140,00

919 819,00

Marítimo da Madeira - Futebol - SAD

03/09/2019 *

FEDER

1 212 965,63

1 116 027,14

805 510,64

684 684,05

03/09/2019 *

FEDER

96 270,83

96 270,83

52 948,96

45 006,62

3. Reforçar a Competitividade das
Empresas

Ações de promoção da Região, promovidas por
entidades públicas, com vista à
internacionalização das empresas

Ações de Promoção da Região, promovidas
por entidades públicas, com vista à
internacionalização das empresas

O IDE, IP-RAM, é um organismo que possui relações diretas com empresas pertencentes ao sector
secundário e terciário da RAM, empresas essas, que muitas vezes são incapazes de promover a Região
enquanto produtor de bens e serviços de qualidade, seja ao nível de Região turística, seja nas suas produções
tradicionais, seja em novas ofertas de elevado valor acrescentado e intensivas em conhecimento devido a
dificuldades e constrangimentos financeiros decorrentes da situação económica existente da RAM.
Assim sendo, competirá ao IDE, IP-RAM auxiliar as mesmas na promoção da Região através da participação
em eventos de ação promocional tais como feiras, workshops, encontros com entidades institucionais dos
países onde decorrerão os eventos, encontros com câmaras de comércio locais, associações, entidades
institucionais tais como prefeituras, estados federais, órgãos de gestão representantes de instituições
bancárias, entre outros.

7. Promover o Emprego e Apoiar a
Mobilidade Laboral

Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

Formação Modular

Esta operação envolve 3 ações de formação modular - Ações Capacitar - nas áreas de jardinagem, pintura de
veículos e comercial. Estas ações destinam-se a ativos desempregados, que têm por objetivo principal
aprofundar as competências profissionais destes adultos, como forma de facilitar e potenciar a sua inserção
laboral.

Instituto para a Qualificação, IPRAM

03/09/2019 *

FSE

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

Investimentos infraestruturais para a
modernização e reabilitação de edifícios
escolares do ensino básico e secundário na RAM

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito
de Câmara de Lobos - Obras de
Modernização e Requalificação

A operação visa a realização de uma empreitada, cujo âmbito consiste na modernização e requalificação do
conjunto edificado da escola, que compreende 4 pavilhões escolares e a piscina coberta e respetivos
balneários. Os trabalhos que compõem esta operação de implementação de medidas de autoproteção e
requalificação, estão relacionados com o melhoramento dos caminhos de evacuação do edifício em caso de
emergência, com a resolução das questões de acessibilidade e ainda com alguns melhoramentos de
funcionamento, cumprindo simultaneamente, com a erradicação dos elementos construtivos existentes, em
fibrocimento, de acordo com a legislação em vigor de eliminação do amianto em espaços públicos.

Secretaria Regional dos
Equipamentos e Infraestruturas

03/09/2019

FEDER

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

Cursos de Educação e Formação - (CEF)
(Convite IQ, IP-RAM)

Cursos Educação e Formação

A operação visa oferecer aos jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou
que já abandonaram, com o 8º ano de escolaridade ou frequência do 9º ano de escolaridade, o curso
Operador/a Agrícola que lhes permita concluir o 9º ano de escolaridade para, posteriormente, poderem
prosseguir os seus estudos tendo em vista a conclusão do 12 ºano.

Instituto para a Qualificação, IPRAM

03/09/2019 *

FSE

103 323,40

103 323,40

103 203,40

87 722,89

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

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo
2019/2022)

Ensino Profissional

Imersa num contexto socioeconómico global e complexo, caracterizado por imprevisibilidades, a EPA, atenta à
evolução da sociedade e aos Eixos da Estratégia da UE para as RUP no horizonte 2020, assume o desafio de
continuar a acompanhar as tendências e exigências de mercado apostando na oferta de percursos
qualificantes que permitam a dupla certificação e o desenvolvimento de uma formação pessoal e profissional
média avançada e especializada.

Escola Profissional Atlântico, Lda.

03/09/2019 *

FSE

1 037 286,00

1 034 736,00

1 034 736,00

879 525,60

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

Ensino Profissional para Jovens (Ciclo Formativo
2019/2022)

Ensino Profissional

Sendo o Turismo é um sector estratégico da economia da Região Autónoma da Madeira, o projeto visa
conjugar as áreas habituais de formação neste domínio (cozinha/pastelaria; restaurante/bar;e Rececionista de
Hotel), promovendo a formação profissional qualificada, aumentando a escolaridade e competências dos
profissionais do ramo, contribuindo para a inovação das práticas profissionais.

CELFF - Centro de Estudos,
Línguas e Formação do Funchal,
S.A.

03/09/2019 *

FSE

3 504 402,18

3 502 002,18

3 502 002,18

2 976 701,85

7 574 474,89

7 472 586,40

7 010 654,18

5 959 056,06

Candidatura em Audiência Prévia

1

