
Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção
Saúde Escolas: Projeto de Monitorização em Saúde 

[SEE_App]

A minimização da disseminação de doenças infecciosas, entre as quais a COVID-19 na

comunidade, é um dos principais desafios em saúde pública da atualidade. É urgente encontrar

meios de comunicação e de monitorização diária de sinais e sintomas de doença permitindo uma

atuação precoce e eficaz na interrupção de cadeias de transmissão. As escolas, sendo um espaço

partilhado por muitos atores da comunidade educativa, requerem um suporte tecnológico que

permita transmitir informação dos alunos, aos encarregados de educação e às autoridades

escolares e de saúde, por forma a que se possam desenvolver comportamentos seguros e

sustentáveis perante a ameaça de novos focos de infeção. A visão deste projeto é que as

tecnologias móveis digitais desempenham um papel essencial no controlo e mitigação de doenças

infecto contagiosas como é o caso da COVID-19, permitindo a monitorização e comunicação das

autoridades escolares e de saúde com a população suscetível e infectada.

SH SEEHEALTH, LDA 18/10/2021 FEDER 929 208,34 808 663,32 580 409,34 493 347,94

1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual
IRON DOG - INVESTIGAÇÃO EM REALIDADE 

AUMENTADA PARA CÃES

O projeto de I&D Iron Dog visa melhorar a performance de binómios deserviço e aumentar a sua

segurança em ambientes operacionais, melhorando acomunicação remota condutor-cão,

coadjuvando-o na sua interação com o ambientee utilizando o cão como plataforma de recolha e

partilha de informações.Para o efeito é necessário aprofundar o conhecimento no campo da

interaçãoanimal-computador, compreendendo os limites cognitivos do cão na utilização deum

sistema realidade aumentada neste âmbito.

WARRIORPLATOON - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 1 469 381,43 1 212 207,89 770 960,96 655 316,82

1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual BHealth - Making Your Health Easier

Bhealth será a ferramenta fundamental na ligação entre todos aqueles que se preocupam com a

sua saúde e os profissionais de saúde que desejam otimizar os seus serviços aportando maior

qualidade na prestação dos mesmos, seja em ambiente presencial seja em ambiente remoto. Ao

interligar a comunidade de famílias aos seus prestadores e proporcionando aos primeiros

ferramentas de medição preventiva e diária dos parâmetros biomédicos de todo o agregado familiar,

a Bhealth assegura uma alteração de paradigma na saúde: Pretendemos assegurar uma análise de

rotina e permanente consciencialização dos níveis de saúde individuais mitigando situações de

urgência e que careçam de intervenção médica urgente. Ao disponibilizar informação diaria dos

biodados a cada utilizador/familia final poderemos formatar mentalidades pela consciencialização

informando com um único objetivo que definimos como slogan bandeira da nossa empresa.

Informação é prevenção.

S4I - SECURITY 4 INTEGRATION, LDA 18/10/2021 FEDER 641 071,53 455 555,76 326 300,43 277 355,37

1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual
SOLO PLUS - Desenvolvimento de Processo Biotecnológico 

de Produção Integrada de Biofertilizantes Ecológicos

O projeto SOLO PLUS visa a introdução de conhecimento científico, desenvolvimento

biotecnológico e sustentabilidade ecológica no setor agroalimentar da Região Autónoma da Madeira.

A AGROFOOD TECHIS, em colaboração com o centro de investigação ISOPLEXIS da

Universidade da Madeira, e com a empresa regional de biotecnologia PHYTOALGAE, pretende o

desenvolvimento de um processo biotecnológico de produção integrada de biofertilizantes

ecológicos e inovadores de modo a aumentar a produtividade agrícola, a fertilidade do solo, a

agrodiversidade, a biodiversidade, a sustentabilidade ambiental e a promoção da economia circular

em sistemas agrícolas intensivos em modo de produção biológico. Assim, se pretende o

desenvolvimento de biofertilizantes ecológicos inovadores com base num processo biotecnológico

com neutralidade carbónica e sem impacto ambiental negativo que integra três áreas fundamentais,

a Microbiologia para a estudo do microbioma do solo e propagação de rizobactérias autóctones

como

AGROFOOD TECHIS, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 350 487,50 350 487,50 250 540,75 212 959,64

1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção

BUSINESS MODEL FOR ORGANIC WASTE 

VALORIZATION TROUGH BLACK SOLDIER FLY LARVAE 

USE AND CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES 

APPLICATION IN OUTERMOST ISLANDS - circleFLY

O projeto circleFLY tem como objetivo valorizar os resíduos orgânicos da Região Autónoma da

Madeira através da utilização da mosca soldado negro. Neste sentido, pretende-se a

conceptualização, teste e validação de um modelo de negócio, que baseado nos princípios da

economia circular, permita a produção de produtos e subprodutos destinados à alimentação de

aves, suínos e peixes em aquacultura. Para a consecução dos objetivos do projeto foram

consideradas as seguintes atividades: 1) Caracterização e parametrização do potencial de BSFL

como veículo de valorização de resíduos orgânicos; 2) Desenvolvimento de processo inovador de

produção de BSFL; 3) Análise, caracterização e certificação dos produtos resultantes da produção

da BSFL; 4) Aplicação em casos piloto dos produtos e subprodutos resultantes da produção BSFL;

5) Desenvolvimento de modelo de exploração para a valorização de resíduos orgânicos por BSFL; e

6) Disseminação e Gestão de projeto.

THE TOMORROW COMPANY, LDA 18/10/2021 FEDER 1 197 384,65 1 163 838,90 829 217,64 704 834,99

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

PEAK - Desenvolvimento de nova plataforma de live 

videostream peer-to-peer com monetização e personalização à 

medida da marca do utilizador

A empresa-promotora, no seguimento da sua estratégia de internacionalização e consolidação de

atividade económica, pretende desenvolver um novo produto inovador digital e baseado online,

alavancando os canais internacionais que já possui. 

O novo produto centra-se no desenvolvimento de uma plataforma que permite a realização de

videochamadas em livestream em ambas as direções (peer-to-peer) um pouco à semelhança da

plataforma Zoom (mero exemplo) mas que possa ser integrada diretamente nas plataformas web

que os clientes finais já utilizam, apresentando-se de uma forma personalizada e não como uma

solução-ferramenta externa à empresa. O cliente ao adquirir um dos vários tipos de licenças

disponíveis, receberá uma solução personalizada que permitirá comunicar com as suas equipas e

clientes por videoconferência, podendo manter a coerência da imagem profissional que transmite,

como também adquirir novos clientes e monetizar os serviços prestados na hora ao mesmos,

através da coleta de paga

WOWBYK - MOBILIÁRIO TECNOLÓGICO LDA 18/10/2021 FEDER 370 277,00 370 277,00 185 138,50 157 367,73

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Inovação Empresarial, compreendendo a adoção de novos 

métodos organizacionais, reforço das capacidades de gestão e 

bem assim a adoção de novos métodos de marketing

Projecto com enquadramento na tipologia 3c, de inovação empresarial, visando nomeadamente a

criação de um novo estabelecimento (estabelkecimento inicial), onde serão implementados novos

métodos organizacionais e bem assim novos métodos de marketing.

DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA 18/10/2021 FEDER 183 464,19 183 464,19 110 078,51 93 566,73

11. Sobrecustos da Ultraperificidade SI - Funcionamento 2020 VI
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das empresas da região

Destina-se a compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região

Ultraperiférica.

RIGOR GEOMÉTRICO - ARQUITECTURA E 

PLANEAMENTO LDA
18/10/2021 FEDER 62 506,32 50 506,32 8 838,61 7 512,82

11. Sobrecustos da Ultraperificidade SI - Funcionamento 2020 VI
Auxílios ao funcionamento para esbater as dificuldades 

permanentes e estruturais das empresas da região

Destina-se a compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região

Ultraperiférica.
LUZOSFERA - CONSTRUÇÕES, LDA 18/10/2021 FEDER 359 678,80 359 678,80 35 000,00 29 750,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira Caetano & Romeu Lda.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CAETANO & ROMEU, LDA 18/10/2021 FEDER 294 912,22 18 000,00 18 000,00 18 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIO A TESOURARIA E APOIO AO PAGAMENTO DE 

RENDAS

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GLOBALTEL - SOLUÇÕES HOTELEIRAS, 

UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 24 868,46 7 417,12 7 417,12 7 417,12

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FIGUEIRA & PESTANA & RODRIGUES LDA 18/10/2021 FEDER 1 318 530,69 42 700,00 42 700,00 42 700,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CAJUTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, 

UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 196 626,38 49 156,60 49 156,60 49 156,60

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a recuperação económica da empresa devido á crise 

com consequências sociais no contexto da pandemia COVID-

19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

J. CARDOSO, S.A. 18/10/2021 FEDER 8 989 282,32 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à tesouraria e às rendas

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUBLIMETAREFA - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 207 599,84 25 317,30 25 317,30 25 317,30

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - A MELHOR TRADIÇÃO - UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

A MELHOR TRADIÇÃO - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 156 063,08 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CAIM & ARAÚJO LDA 18/10/2021 FEDER 22 236,06 5 559,02 5 559,02 5 559,02

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NOWHERE ELSE - TURISMO RURAL LDA 18/10/2021 FEDER 502 661,51 44 400,01 44 400,01 44 400,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - JOSEFA SILVA, UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSEFA SILVA, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 33 784,81 8 446,20 8 446,20 8 446,20

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira PROJETO S&F- APOIAR MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SERRADO & FILHAS LDA 18/10/2021 FEDER 164 347,42 42 743,86 42 743,86 42 743,86
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Brugrani, Lda APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BRUGRANI - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 

IMOBILIÁRIA LDA
18/10/2021 FEDER 135 183,60 33 795,90 33 795,90 33 795,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

EUROFUNCHAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

TURISMO E NAVEGAÇÃO LDA
18/10/2021 FEDER 328 799,85 19 100,01 19 100,01 19 100,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PRINT-COLOR - ARTES GRÁFICAS E 

PUBLICIDADE, UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 65 337,52 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto da 

Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VAGA CRIATIVA - LDA 18/10/2021 FEDER 484 740,80 46 872,91 46 872,91 46 872,91

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ON TALES, LDA 18/10/2021 FEDER 131 977,26 16 410,00 16 410,00 16 410,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JARRINHO & PESADO, LDA 18/10/2021 FEDER 19 984,17 4 996,04 4 996,04 4 996,04

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO FERREIRO 

S.A.
18/10/2021 FEDER 1 597 122,28 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LIDO TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, 

UNIPESSOAL LDA.
18/10/2021 FEDER 512 026,08 43 726,87 43 726,87 43 726,87

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSÉ JORGE MARTINS, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 10 747,42 2 686,86 2 686,86 2 686,86

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

HORÁCIO M. F. ABREU - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 3 714,83 928,71 928,71 928,71

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSE MANUEL DE FREITAS                                                                              18/10/2021 FEDER 9 969,34 2 492,34 2 492,34 2 492,34
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

EMA FREITAS & CAN LDA 18/10/2021 FEDER 188 527,24 16 724,67 16 724,67 16 724,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PASSEIO CATITA TAXI UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 28 903,69 7 225,92 7 225,92 7 225,92

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARCO NUNO FERREIRA PAULO                                                                           18/10/2021 FEDER 4 136,20 1 034,05 1 034,05 1 034,05

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JARDINS DO PALHEIRO - SOCIEDADE AGRICOLA 

LDA
18/10/2021 FEDER 255 233,18 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à quebra de facturação de 25%

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CLÁUDIO CAMACHO, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 21 851,97 5 462,99 5 462,99 5 462,99

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MIGUEL DUARTE RODRIGUES 18/10/2021 FEDER 10 430,97 2 607,74 2 607,74 2 607,74

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO ISIDORO GONÇALVES RAMOS                                                                   18/10/2021 FEDER 8 944,05 2 236,01 2 236,01 2 236,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALEXANDER MARTINS & MARTINS, LDA 18/10/2021 FEDER 8 016,94 2 004,24 2 004,24 2 004,24

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

POEIRA, SIMÕES & FIRMINO, LDA 18/10/2021 FEDER 20 665,19 5 166,30 5 166,30 5 166,30

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DALIFLOR-SOCIEDADE DE SIMILARES DE 

HOTELARIA LDA
18/10/2021 FEDER 90 895,92 18 659,97 18 659,97 18 659,97

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CAMPOS & DIAS LDA 18/10/2021 FEDER 40 417,86 10 756,97 10 756,97 10 756,97
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LIDIA FARIA DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 57 675,00 14 418,75 14 418,75 14 418,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARCILENE MARIA SANTOS MERCANDELI COVA                                                              18/10/2021 FEDER 5 954,37 2 176,01 2 176,01 2 176,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SANDRA & VITALINO LDA 18/10/2021 FEDER 585 848,48 41 599,99 41 599,99 41 599,99

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

IVO DE FREITAS CANDELÁRIA - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 48 959,18 12 239,80 12 239,80 12 239,80

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BRILHIVITRINE-LDA 18/10/2021 FEDER 220 142,79 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ATLANTIKTALENT - LDA 18/10/2021 FEDER 756 036,68 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RUI ALBERTO FERNANDES RODRIGUES                                                                     18/10/2021 FEDER 12 598,68 3 149,67 3 149,67 3 149,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSE GIL RODRIGUES                                                                                  18/10/2021 FEDER 12 464,72 3 116,18 3 116,18 3 116,18

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MOURA TEIXEIRA & RELVA LDA 18/10/2021 FEDER 13 154,25 3 288,56 3 288,56 3 288,56

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ISIDORO ROMÃO DA SILVA                                                                              18/10/2021 FEDER 3 245,12 811,28 811,28 811,28

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FREITAS & TORRA, LDA 18/10/2021 FEDER 154 581,08 20 012,61 20 012,61 20 012,61
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MADEIRAVIAGENS-AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LDA
18/10/2021 FEDER 4 020 828,87 16 800,00 16 800,00 16 800,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto de Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto 

da Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

WORLD TRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS DA 

MADEIRA, LDA
18/10/2021 FEDER 2 008 471,88 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DELICADO PROGRESSO - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 95 997,19 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Incentivo APOIAR para recuperação económica, resposta da 

saúde pública e transição climática no contexto da pandemia 

da COVID-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JMGR SERVICES, LDA 18/10/2021 FEDER 63 768,34 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PAÇOS DO LAGO, LDA 18/10/2021 FEDER 65 326,78 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AVENTURA PROVÁVEL - LDA 18/10/2021 FEDER 98 835,10 24 708,78 24 708,78 24 708,78

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR MADEIRA 

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MELODIA AO RUBRO - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 53 543,82 13 385,96 13 385,96 13 385,96

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à quebra de facturação de 25%

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CICA, EXPLORAÇÃO DE CAFETARIA, PASTELARIA 

E BAR LDA
18/10/2021 FEDER 452 680,95 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUZ, VERA & JOSÉ - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS, UNIPESSOAL, LDA
18/10/2021 FEDER 424 874,78 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MIGUEL DAMIÃO FREITAS SILVA                                                                         18/10/2021 FEDER 55 263,27 14 790,82 14 790,82 14 790,82

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SOFIA PAULINO, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 17 830,26 4 457,57 4 457,57 4 457,57
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ARESTA CAMPESTRE - LDA 18/10/2021 FEDER 69 612,64 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ROSA & ROSA - CASA DE CHÁ, LDA 18/10/2021 FEDER 39 933,32 9 983,33 9 983,33 9 983,33

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT.Madeira - Fullexperience

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FULL EXPERIENCE - LDA 18/10/2021 FEDER 34 097,32 8 524,33 8 524,33 8 524,33

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ROGÉRIO & ANTÓNIO - COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS LIMITADA
18/10/2021 FEDER 97 798,95 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PINK RELEASE, LDA 18/10/2021 FEDER 143 668,77 37 237,19 37 237,19 37 237,19

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

COLINA GULOSA - LDA 18/10/2021 FEDER 29 211,75 7 977,94 7 977,94 7 977,94

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira - AZUL ESPECIAL

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AZULESPECIAL - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 26 043,45 6 510,86 6 510,86 6 510,86

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 25% da facturação

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DINARTE ABREU, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 9 675,81 2 418,95 2 418,95 2 418,95

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SAÚL FERNANDES & FERNANDES LDA 18/10/2021 FEDER 14 551,13 3 637,78 3 637,78 3 637,78

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

INDISCUTÍVEL ÊXITO, UNIPESSOAL, LDA. 18/10/2021 FEDER 49 695,13 12 423,78 12 423,78 12 423,78

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DETALHES GALOPANTES - LDA 18/10/2021 FEDER 25 080,56 7 075,63 7 075,63 7 075,63

7



Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

Lista de Operações Aprovadas na 85ª UG - PO Madeira 14-20

Eixo Prioritário Concurso (Designação)

Operação

Beneficiário Data Aprovação Fundo

Montante Aprovado

Unidade: euros

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSE PEDRO HENRIQUES & HENRIQUES 

LIMITADA
18/10/2021 FEDER 40 008,35 11 277,09 11 277,09 11 277,09

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BRASA BRASIL STEAKHOUSE RODIZIO BUFFET, 

LDA
18/10/2021 FEDER 74 392,39 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ANA MARIA PINTO LDA 18/10/2021 FEDER 573 417,27 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CALCULMANOBRA - REPARAÇÃO DE VEICULOS, 

LDA
18/10/2021 FEDER 1 502 731,21 52 000,00 52 000,00 52 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALFREDO & FRANCO LDA 18/10/2021 FEDER 254 442,10 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FERNANDO & CAPELO LDA 18/10/2021 FEDER 24 884,41 6 221,10 6 221,10 6 221,10

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA - Tesouraria

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LOKOLOKO, LDA 18/10/2021 FEDER 61 219,35 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FILIPA ANDRADE, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 33 790,98 9 020,55 9 020,55 9 020,55

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LISANDRA SOUSA, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 28 668,97 7 167,24 7 167,24 7 167,24

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SNACK BAR DO JARDIM DE SANTA LUZIA 

UNIPESSOAL LDA
18/10/2021 FEDER 62 353,15 15 387,33 15 387,33 15 387,33

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

OS AMIGOS DA MÚSICA - CONJUNTO MUSICAL, 

LDA
18/10/2021 FEDER 352 866,42 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SENTINELREFLEX - UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 10 101,02 2 900,26 2 900,26 2 900,26

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PITADAS DE VERÃO UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 155 084,45 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSE MARIA FERNANDES RODRIGUES 18/10/2021 FEDER 32 382,20 8 708,56 8 708,56 8 708,56

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ABRANDÓRITMO UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 5 078,48 1 269,62 1 269,62 1 269,62

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SEVERINO & JARDIM LDA 18/10/2021 FEDER 307 794,95 79 956,39 79 956,39 79 956,39

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PLANTATLANTICO - COMERCIALIZAÇÃO DE 

PLANTAS E CONSTRUÇÃO DE JARDINS LDA
18/10/2021 FEDER 200 382,06 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira Garajau Holiday House Gestão Hoteleira 

Soc. Unipessoal Lda.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GARAJAU HOLIDAY HOUSE - GESTÃO 

HOTELEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
18/10/2021 FEDER 13 406,68 3 351,67 3 351,67 3 351,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALEXIS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA 18/10/2021 FEDER 29 453,02 7 698,93 7 698,93 7 698,93

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à quebra de facturação de 25%

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

J. ALBERTO & FILHOS, LDA 18/10/2021 FEDER 817 034,94 44 626,18 44 626,18 44 626,18

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT. Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOÃO TEIXEIRA - CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE
18/10/2021 FEDER 7 356,00 1 839,00 1 839,00 1 839,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira CONVITEPADRÃO - APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CONVITEPADRÃO - LDA 18/10/2021 FEDER 180 119,24 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT. Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VASCONCELOS NOBREGA & FREITAS,LIMITADA 18/10/2021 FEDER 119 926,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à quebra de facturação de 25%

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ILHÉU DE FORA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.
18/10/2021 FEDER 988 967,44 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à quebra de facturação de 25%

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

QUINTA DA BELA VISTA - EXPLORAÇÕES 

HOTELEIRAS S.A.
18/10/2021 FEDER 1 559 349,47 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIA LUISA LEMOS MENDES MARQUES                                                                    18/10/2021 FEDER 19 862,59 4 965,65 4 965,65 4 965,65

Fonte: IDR 101 38 674 522,47 6 875 243,63 5 017 048,69 4 552 575,99
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