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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 Apoia à tesouraria e ás 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.

ALÉXIS FREITAS, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 27 446,52 6 861,63 6 861,63 6 861,63

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.

LUIS PAULO MENDES DE ABREU                                                                          04/11/2021 FEDER 22 951,30 5 737,83 5 737,83 5 737,83

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.

SCK LIFE STYLE, LDA. 04/11/2021 FEDER 198 923,54 42 387,41 42 387,41 42 387,41

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura 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.

CURIOUSCAPRICE - LDA 04/11/2021 FEDER 71 335,58 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.

JOSE LEANDRO MONIZ BERENGUER, LDA 04/11/2021 FEDER 15 260,72 3 815,18 3 815,18 3 815,18

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.

REFLEXAGAIN - RESTAURAÇÃO E EVENTOS LDA 04/11/2021 FEDER 101 502,30 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 - Maria Vanda Freitas

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 VANDA DA SILVA FREITAS                                                                        04/11/2021 FEDER 29 766,65 7 441,66 7 441,66 7 441,66

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.

PIRÂMIDE DE SABORES - LDA 04/11/2021 FEDER 280 575,36 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 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.

PEDALAR MILHAS - LDA 04/11/2021 FEDER 120 874,44 19 500,00 19 500,00 19 500,00

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.

TOP CRUZEIRO AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL LDA
04/11/2021 FEDER 66 005,00 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.

ILHAFLOR - RENT A CAR LDA 04/11/2021 FEDER 75 802,18 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 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.

TERTÚLIALFABETO - UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 70 538,93 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 BRUNO MIGUEL DA SILVA GRILO

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.

BRUNO MIGUEL DA SILVA GRILO                                                                         04/11/2021 FEDER 4 680,43 1 447,68 1 447,68 1 447,68

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.

HORIZONTE SECRETO, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 299 507,61 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 tesouraria e 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.

PÁTIO DAS BABOSAS, LDA 04/11/2021 FEDER 251 926,02 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.

MARGEM CINTILANTE - UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 45 223,70 11 305,93 11 305,93 11 305,93

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira MARIA ESTER TELES NOBREGA

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 ESTER TELES NOBREGA 04/11/2021 FEDER 56 518,92 14 129,73 14 129,73 14 129,73

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.

HELIODORO DA CONCEIÇÃO MELIM                                                                        04/11/2021 FEDER 14 791,43 4 147,86 4 147,86 4 147,86

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.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS                                                                  04/11/2021 FEDER 33 349,55 8 337,39 8 337,39 8 337,39

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.

DESABAFOS DE VERÃO - LDA 04/11/2021 FEDER 53 231,51 13 307,88 13 307,88 13 307,88

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.

JOSÉ CRISTÓVÃO, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 16 711,73 5 284,50 5 284,50 5 284,50

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.

TERMINAL 7 , UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 8 583,72 2 145,93 2 145,93 2 145,93
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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 TEIXEIRA & PIRES 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.

TEIXEIRA & PIRES LDA 04/11/2021 FEDER 14 425,87 3 606,47 3 606,47 3 606,47

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
REACT EU - Recuperação Económica 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.

HOTEL ORCA PRAIA - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS S.A.
04/11/2021 FEDER 1 857 557,38 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira TRIO - Publicidade e Artes Gráficas, 

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.

TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA 04/11/2021 FEDER 54 821,78 15 205,45 15 205,45 15 205,45

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.

CALHAU DAS ACHADAS, SNACK-BAR, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
04/11/2021 FEDER 37 654,05 9 413,51 9 413,51 9 413,51

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.

AGUIAR & SARA, LDA 04/11/2021 FEDER 65 574,44 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.MH

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.

VILLA CAFFÉ - RESTAURANTE ITALIANO, 

PIZZARIA, CAFÉ E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA
04/11/2021 FEDER 211 855,73 48 939,16 48 939,16 48 939,16

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA MH

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.

MAGNIFICENT HILL - LDA 04/11/2021 FEDER 323 248,37 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.PP

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.

POSITIVO E PACÍFICO - LDA 04/11/2021 FEDER 494 696,60 58 000,00 58 000,00 58 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - SURPRESA TRANSITÓRIA - 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.

SURPRESA TRANSITÓRIA - LDA 04/11/2021 FEDER 24 288,14 6 072,04 6 072,04 6 072,04

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.

OK MOTOR SPORT, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 405 977,96 44 500,00 44 500,00 44 500,00

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.

JAIME FERNANDES TEIXEIRA                                                                            04/11/2021 FEDER 63 107,51 16 500,00 16 500,00 16 500,00
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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 NÁDIA GARCIA, 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.

NÁDIA GARCIA, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 5 951,21 1 487,80 1 487,80 1 487,80

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira JOAQUIM PEREIRA - TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS 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.

JOAQUIM PEREIRA - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LDA
04/11/2021 FEDER 7 891,84 1 972,96 1 972,96 1 972,96

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.

BRUNO FALCÃO - SERVIÇOS MÉDICOS 

DENTÁRIOS LDA
04/11/2021 FEDER 74 161,99 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.

TELEFÉRICOS DA MADEIRA, S.A. 04/11/2021 FEDER 7 273 739,55 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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.

VASCONCELOS & VASCONCELOS, LDA 04/11/2021 FEDER 120 839,40 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.

RESTAURANTES DA VILA LDA 04/11/2021 FEDER 298 567,26 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 - Casa do Caseiro

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 CASA DO CASEIRO, LDA 04/11/2021 FEDER 47 490,53 11 872,63 11 872,63 11 872,63

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 AGOSTINHO DE CARVALHO - CABEÇA DE 

CASAL DA HERANÇA DE
04/11/2021 FEDER 58 179,00 14 544,75 14 544,75 14 544,75

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.

IMAGENS & DESTINOS - UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 52 823,11 14 004,96 14 004,96 14 004,96

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.

INACIO MENEZES DA PAIXÃO                                                                            04/11/2021 FEDER 80 818,00 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.

ALVES & ALVES, LDA 04/11/2021 FEDER 107 166,19 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 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.

MFF - ECOTURISMO, BIOLOGIA E 

CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL LDA
04/11/2021 FEDER 57 719,72 14 429,93 14 429,93 14 429,93

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.

RESTAURANTES DA VILA II - UNIPESSOAL 

LIMITADA
04/11/2021 FEDER 157 895,10 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 - TRINCO

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.

TRINCO - CONSULTORES, GESTÃO E SERVIÇOS 

LDA
04/11/2021 FEDER 1 052 737,06 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

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.

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO ILHANORTE, 

LDA
04/11/2021 FEDER 346 026,62 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.

P VASCONCELOS - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL 

LDA
04/11/2021 FEDER 176 248,07 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.

JOÃO MARTINS MELIM RODRIGUES                                                                        04/11/2021 FEDER 47 932,36 11 983,09 11 983,09 11 983,09

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

O projeto visa apoiar à Liquidez da empresa, decorrente as 

medidas de proteção da saúde pública 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.

ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES BETTENCOURT 04/11/2021 FEDER 18 982,72 4 745,68 4 745,68 4 745,68

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.

OFFICELÍDER - PAPELARIA E EQUIPAMENTO DE 

ESCRITÓRIO, LDA
04/11/2021 FEDER 91 861,36 19 200,00 19 200,00 19 200,00

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.

MEGA ESTIMATIVA - UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 153 927,58 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.

TOMIAUTO, LDA. 04/11/2021 FEDER 1 027 083,50 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.

AUTO-RAPIDO-REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMOVEIS LDA
04/11/2021 FEDER 132 397,27 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 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.

MAGIA INESPERADA - RESTAURAÇÃO, LDA 04/11/2021 FEDER 96 352,97 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 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.

CLUBE DOS SABORES - RESTAURAÇÃO, LDA 04/11/2021 FEDER 610 051,82 46 413,91 46 413,91 46 413,91

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.

QUOTIDIANHORIZON - LDA 04/11/2021 FEDER 80 007,52 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 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.

CARLA BALTASAR - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, UNIPESSOAL LDA
04/11/2021 FEDER 566 833,09 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 - Refugio do Doutor

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.

REFÚGIO DO DOUTOR - EXPLORAÇÃO 

HOTELEIRA, LDA
04/11/2021 FEDER 16 547,61 4 136,90 4 136,90 4 136,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira Quinta Mãe dos Homens - 

Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, 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.

QUINTA MÃE DOS HOMENS-EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS E TURISTICOS UNIPESSOAL, LDA
04/11/2021 FEDER 189 448,88 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 ADIM Associação Amadores Arte 

Dramática Inglesa da 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.

ADIM - ASSOCIAÇÃO DE AMADORES DE ARTE 

DRAMÁTICA INGLESA DA MADEIRA
04/11/2021 FEDER 31 938,00 7 984,50 7 984,50 7 984,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira Rodrigues & Bettencourt, 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.

RODRIGUES & BETTENCOURT LDA 04/11/2021 FEDER 28 671,66 8 400,53 8 400,53 8 400,53

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.

PEDRA,DINIZ & CA LDA 04/11/2021 FEDER 20 285,34 5 071,34 5 071,34 5 071,34

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.

TIAGO FILIPE SANTOS, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 224 355,31 56 500,00 56 500,00 56 500,00

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.

OLIVEIRA & CONRADO LDA 04/11/2021 FEDER 4 579,06 1 144,77 1 144,77 1 144,77
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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.

ANDRÉ PEREIRA & FILHOS - HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA
04/11/2021 FEDER 266 672,14 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

O projeto visa apoiar à Liquidez da empresa, decorrente as 

medidas de proteção da saúde pública 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.

JOÃO ISIDRO MARTINS                                                                                 04/11/2021 FEDER 10 103,06 2 525,77 2 525,77 2 525,77

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.

VITADENTÁRIA UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 17 002,00 4 250,50 4 250,50 4 250,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira CANDIDATURA 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.

GENESIS-PAN, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 162 456,15 43 398,31 43 398,31 43 398,31

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.

MARTINS & MARTINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA
04/11/2021 FEDER 196 249,90 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.

DRAGON TREE TRAVEL, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 62 043,37 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

O projeto visa apoiar à Liquidez da empresa, decorrente as 

medidas de proteção da saúde pública 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.

TERTIUM, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 169 045,97 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.

LUIS MIGUEL DA COSTA PEREIRA                                                                        04/11/2021 FEDER 2 947,61 736,90 736,90 736,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar

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 CARLOS FREITAS FERNANDES LDA 04/11/2021 FEDER 10 281,27 2 570,32 2 570,32 2 570,32

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Candidatura ao Sistema de Incentivo à Liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no contexto da Pandemia do 

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.

MBMI - FREERIDE MADEIRA, LDA 04/11/2021 FEDER 166 965,30 16 399,98 16 399,98 16 399,98

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.

QUINTAL REIS, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 154 128,85 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 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.

ERNESTO ESTEVÃO DE FREITAS DA SILVA                                                                 04/11/2021 FEDER 27 772,75 7 960,94 7 960,94 7 960,94

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Operações destinadas ao financiamento de necessidades de 

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.

KARAOKE TOTAL MUSICAL EVENTS, LDA 04/11/2021 FEDER 15 452,97 3 863,24 3 863,24 3 863,24

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Operações destinadas ao financiamento de necessidades de 

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.

NENÚFARMARAVILHA - LDA 04/11/2021 FEDER 21 964,42 5 491,11 5 491,11 5 491,11

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.

EDENLIDO - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE 

BARES E RESTAURANTES LDA
04/11/2021 FEDER 47 851,56 11 962,89 11 962,89 11 962,89

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

O projeto visa apoiar à Liquidez da empresa, decorrente as 

medidas de proteção da saúde pública 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.

MENDONÇA & CRUZ, LDA 04/11/2021 FEDER 104 575,56 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.

ÓSCAR FERNANDES & RITA TEIXEIRA LDA 04/11/2021 FEDER 4 628,98 1 157,25 1 157,25 1 157,25

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.

SNACK BAR PINGUIM, UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 40 183,42 10 045,86 10 045,86 10 045,86

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar

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.

VILA VICENCIA - SOCIEDADE PARA EXPLORAÇÃO 

DE PEQUENAS UNIDADES HOTELEIRAS LDA
04/11/2021 FEDER 306 095,52 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

O projeto visa apoiar à Liquidez da empresa, decorrente as 

medidas de proteção da saúde pública 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.

ANTONIO GREGORIO FERREIRA                                                                           04/11/2021 FEDER 4 047,83 1 011,96 1 011,96 1 011,96

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.

TERESA MARITZA GOUVEIA DA SILVA 04/11/2021 FEDER 17 336,30 5 054,08 5 054,08 5 054,08

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Operações destinadas ao financiamento de necessidades de 

tesouraria e apoio ao financiamento de rendas não 

habitacionais

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.

ESTRELA SEDUTORA - UNIPESSOAL LDA 04/11/2021 FEDER 45 168,42 12 792,11 12 792,11 12 792,11
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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.

JOSE JACINTO FERNANDES SPINOLA                                                                      04/11/2021 FEDER 15 107,00 4 151,75 4 151,75 4 151,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - SECRET MADEIRA, 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.

SECRET MADEIRA, LDA 04/11/2021 FEDER 36 625,50 9 156,38 9 156,38 9 156,38

Fonte: IDR 90 20 582 931,52 1 633 510,34 1 633 510,34 1 633 510,34
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