
Designação Descrição
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Investimento 
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Fundo 
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1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

Seleção de um Fundo de Contragarantia (FCG) 

através de mecanismo de garantia de crédito às 

PME financiado pelo PO Madeira 14-20.

Linha de Crédito com Garantia Mútua PO 

Madeira 14-20 (PI 1.b)

A presente candidatura visa a seleção de um Fundo de Contragarantia (FCG) que receberá recursos do PO Madeira 14-

20, gerido pelo IDE, IP-RAM, no âmbito do instrumento financeiro Linha de Crédito com Garantia Mútua PO Madeira 14-

20, com uma dotação global de 400 000 euros.

Tem como objetivo definir os termos de cooperação entre o Fundo de Contragarantia e o IDE, IP-RAM, através da

entrada de uma dotação financeira no capital do Fundo, permitindo contragarantir as garantias das sociedades de garantia

mútua emitidas ao abrigo de uma nova linha de crédito denominada Linha de Crédito com Garantia Mútua PO Madeira 14-

20, que incluirá uma linha específica destinada às características subjacentes à prioridade de investimento 1.b do PO

Madeira 14-20.

S. P. G. M. - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO S.A.
15/05/2020 FEDER 391 875,00 391 875,00 391 875,00 333 093,75

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

Inovar 2020 - Investimento empresarial em 

inovação produtiva

Behogitor - criação de um novo estabelecimento, 

de âmbito internacional, que visa a introdução de 

um novo e inovador produto no mercado, 

reforçando a base produtiva transacionável da 

RAM

A Behogitor é uma empresa constituída recentemente, que irá abrir um novo estabelecimento na Zona Franca da

Madeira, dedicado à fabricação e comércio de folheados através de uma tecnologia patenteada que permite o uso de

troncos de bananeira para produzir, seguindo um processo ecológico, o fabrico de folhas ou laminados que substituem o

tradicional laminado de madeira e sem a utilização de qualquer produto químico no processo de fabricação.

Este projeto está alinhado na RIS3 regional definida para a RAM no domínio temático Bio-sustentabilidade, considerado

prioritário.

A empresa irá criar 13 postos de trabalho, com a abertura da sua unidade fabril, 3 deles qualificados. A equipa será

ajustada consoante o crescimento da empresa.

BEHOGITOR - LDA 13/05/2020 FEDER 996 549,69 978 549,69 440 347,36 374 295,26

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

Inovar 2020 - Investimento empresarial em 

inovação produtiva

Estabelecimento na RAM da estação de 

produção e de controlo de qualidade do novo 

produto-processo SiTAPE, introduzindo inovação 

tecnológica com base científica direcionada para 

o mercado global

As perdas de água nas redes de abastecimento são uma realidade lamentavelmente comum mundialmente,

representando elevados custos financeiros e ambientais. As soluções tecnológicas atuais caracterizam-se por ter

capacidade de monitorização e controlo operacional e de prevenção e correção de anomalias em tempo útil. As decisões

dos gestores basam-se em dados limitados, pouco precisos e desatualizados. A FloatingParticle e o seu novo produto, o

SiTAPE, por meio de tecnologia de ponta como AI e IoT, é a única solução no mercado que trata este problema de uma

forma holística, capacitando os sistemas e os seus gestores de poderosas ferramentas que permite: reduzir perdas,

aumentar eficiência, reduzir custos. Oferece ainda como subproduto a produção de energia limpa. O projeto propõe-se

estabelecer na RAM a Estação de Produção e de Controlo de Qualidade do SiTAPE, onde será implementado o novo

processo produtivo para dar início à produção do SiTAPE.

FLOATINGPARTICLE, 

INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO, LDA

13/05/2020 FEDER 909 543,41 909 543,41 500 000,00 425 000,00

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Seleção de um Fundo de Contragarantia (FCG) 

através de mecanismo de garantia de crédito às 

PME financiado pelo PO Madeira 14-20.

Linha de Crédito com Garantia Mútua PO 

Madeira 14-20 (PI 3.c)

A presente candidatura visa seleção de um Fundo de Contragarantia (FCG) que receberá recursos do PO Madeira 14-20,

gerido pelo IDE, IP-RAM, no âmbito do instrumento financeiro Linha de Crédito com Garantia Mútua PO Madeira 14-20,

com uma dotação global de 1 500 000 euros.

Tem como objetivo definir os termos de cooperação entre o Fundo de Contragarantia e o IDE, IP-RAM, através da

entrada de uma dotação financeira no capital do Fundo, permitindo contragarantir as garantias das sociedades de garantia

mútua emitidas ao abrigo de uma nova linha de crédito denominada Linha de Crédito com Garantia Mútua PO Madeira 14-

20, que incluirá uma linha específica destinada às características subjacentes à prioridade de investimento 3.c do PO

Madeira 14-20.

S. P. G. M. - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO S.A.
15/05/2020 FEDER 1 077 656,25 1 077 656,25 1 077 656,25 916 007,81

4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III
Eficiência Energética e Energias Renováveis

O presente projeto pretende a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis,

através de equipamento com vista a substituir a queima de fuelóleo pela queima de biomassa para produzir o vapor

consumido na fábrica, no sentido de reduzir a emissão de poluentes para a atmosfera e de reduzir custos com a energia

consumida. Por outro lado, a empresa pretende a implementação de outras medidas que permitam racionalizar os

consumos de energia na fábrica.

EMPRESA DE CERVEJAS DA 

MADEIRA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL,LDA

22/05/2020 FEDER 832 386,49 822 386,49 300 000,00 255 000,00

4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III
Pestana Torre Bela & Eficiência Energética

Construção de uma unidade hoteleira com as seguintes caraterísticas:

O Pestana Hotel Group, em cumprimento do Contrato de Arrendamento e do projeto de arquitetura, requalificação e

ampliação que já se encontra aprovado, instalará no edifício denominado ?Torre Bela?, localizado à Rua São João de

Deus, freguesia e concelho de Câmara de Lobos, um empreendimento turístico integrado no grupo dos hotéis de 4

estrelas.

O referido prédio fica situado no centro histórico de Câmara de Lobos, estando inserido em espaço urbano classificado

como antigo ou histórico, nos termos do Plano Diretor Municipal de Câmara de Lobos.

O edifício Torre Bela é reconhecidamente uma referência naquele centro histórico, representando um dos mais

imponentes e emblemáticos edifícios de toda a cidade de Câmara de Lobos.

Dotar dois hotéis do Grupo com medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis, com o objetivo de

reduzir os consumos energéticos.

M.& J.PESTANA-SOCIEDADE DE 

TURISMO DA MADEIRA S.A.
22/05/2020 FEDER 499 732,96 499 732,96 299 839,78 254 863,81

4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III

Ponta da Cruz - Eficiência Energética e Energias 

Renováveis

O presente projeto pretende a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis,

através de equipamento com vista a substituir equipamentos e sistema de produção de água quente e água fria

existentes, nos edifícios Hotel Pestana Grande.

PONTA DA CRUZ- SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA E DE GESTÃO DE 

HOTÉIS S.A.

22/05/2020 FEDER 499 982,59 499 982,59 299 989,55 254 991,12

4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III
Remodelação do Hotel Regency

O investimento na remodelação e ampliação do Regency corresponde a introdução de um novo conceito de produto

completamente distinto da sua oferta de alojamento actual, que consistirá na criação de uma unidade moderna, orientada

para um serviço mais desmaterializado e com experiências tecnológicas, oferecendo áreas públicas com desenho trendy

e confortáveis,  quartos que aliam o smart design ao conforto.

As áreas publicas são abertas com diferentes decorações, servindo como local de encontro e diversão, a existência de

bar e grab and go coffee a preços acessíveis, que permitem a permanência dos hospedes com serviços conveniência

abertas 24 horas. F&B com grande oferta de comida saudável.

O conceito proposto pelo projecto, que alia a modernidade a uma imagem clássica, procura tirar proveito da ligação da

marca a história  (SAVOY) e cultura da Região e, desta forma, contribui para a valorização dos recursos regionais.

MHMC - MADEIRA HOTELS 

MANAGEMENT COMPANY, S.A.
22/05/2020 FEDER 297 037,00 286 437,00 171 862,20 146 082,87

4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III

ITI, SA - Eficiência Energética e Energias 

Renováveis

O projeto pretende a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis, através da

substituição de equipamentos e sistema de produção de água quente e água fria existentes nos edifícios da empresa.

ITI-SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTOS TURISTICOS 

NA ILHA DA MADEIRA S.A.

22/05/2020 FEDER 499 970,49 499 970,49 299 982,29 254 984,95
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4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - III

Alargamento das capacidades da empresa, com a 

implementação de novos serviços e a adoção de 

medidas de eficiência energética e utilização de 

energias renováveis.

A empresa tem como única atividade a exploração do hotel Four Views Oasis. Este hotel coloca ao dispor para além do

serviço de alojamento, outro tipo de serviços que complementa o seu serviço prestado ao cliente, de forma a que seja

mais aprazível a estadia e consiga preencher todos os momentos do dia de quem o visita. 

O hotel quer agora oferecer ao seu cliente mais e melhores serviços. Por essa razão, este projeto prevê um avultado

investimento em diversos espaços para conseguir a criação de novos serviços que quer colocar ao dispor do cliente -

ginásio indoor e outdoor, parque de diversões e spa. Prevê ainda melhorar significativamente a zona da cozinha e

restaurante para conseguir não só melhorar este serviço, como também colocar ao dispor novas competências e novos

espaços dentro da sua área de refeições.

NÓBREGA & HIPÓLITO S.A. 22/05/2020 FEDER 743 653,54 737 971,24 300 000,00 255 000,00

5. Proteger o Ambiente e Promover a 

Eficiência de Recursos

Intervenções na recuperação e conservação do 

património histórico edificado

Recuperação e Requalificação de Fontenários, 

Moinhos de Vento e Ecoteca do Porto Santo

O projeto pretende recuperar e requalificar 14 fontanários e 3 moinhos de vento na ilha do Porto Santo e ainda a Ecoteca

do Porto Santo transformando aquele espaço num centro de interpretação cultural e ambiental, que facilite as condições

de acesso a informação designadamente através da oferta de rotas temáticas que promovam a visita dos locais a

requalificar complementando-os com outros aspetos de natureza cultural e ambiental, promovendo o património identitário

da ilha do Porto Santo. Os locais alvo de intervenção no âmbito deste projeto integrarão as rotas turísticas da ilha,

diversificando a oferta, através de parcerias com os diversos agentes turísticos locais. Esta intervenção também permitirá

complementar e enriquecer a oferta cultural da agenda da Câmara Municipal do Porto Santo, dando a conhecer o

património natural e cultural subjacente a esta candidatura.

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO 25/05/2020 FEDER 340 840,63 340 840,63 340 840,63 289 714,54

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

Execução de Coberturas em vários 

Polidesportivos de Escolas Básicas 

O projeto consiste numa intervenção de modernização/requalificação dos campos polidesportivos das EB1 Caniço ; EB23

de Santo António – Funchal e EB23 S. Roque – Funchal, nomeadamente com a colocação de coberturas e pavimentos,

permitindo melhorar o serviço de educação atualmente prestado, em termos de conforto; segurança e desempenho da

prática desportiva escolar, promovendo a atratividade da escola para a sua comunidade.Permite também, reduzir o

numero de aulas perdidas por condições climatéricas adversas.

Refira-se que a componente 1 Escola Básica do 1º Ciclo do Caniço-Lote 1, no montante de 420.900,00€ é considerada

não elegível no âmbito da análise desta candidatura, por não constar no "Mapeamento."

SECRETARIA REGIONAL DE 

EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS

22/05/2020 * FEDER 1 240 740,00 819 840,00 819 840,00 696 864,00

(*)
 Candidatura em Audiência Prévia 8 329 968,05 7 864 785,75 5 242 233,06 4 455 898,11
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