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1. Reforçar  a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

Inovar 2020 Investimento empresarial em 

inovação produtiva
GROW - Grupo Sousa Reorganization Operating World

O projecto compreende um sistema inovador que consiste numa plataforma de suporte a processos

integrados, com vista a uma gestão consistente e centralizada. Decorrente de uma avaliação

efectuada a várias soluções, umas integradas outras hibridas, foi identificada a solução SAP, na

sua mais recente versão SAP S-4 HANA. O projecto caracteriza-se como uma plataforma

aplicacional, no sentido de permitir fazer face aos desafios presentes e futuros das empresas

clientes e servir de sustentação a operações estratégicas em evolução. Um investimento em

informática que vai incrementar as ferramentas de gestão e controle, que desafia as empresas a

reavaliar processos, com uma reorganização profunda e melhoria do modo de funcionamento.

GRUPO SOUSA SERVIÇOS GLOBAIS, LDA 21/12/2021 FEDER 4 488 188,97 4 488 188,97 500 000,00 425 000,00

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Produção de conteúdos multimédia ? Programa 100 Pressão

Criação de jogos e cenários idealizados, produzidos e desenvolvidos pela própria empresa a serem

inseridos num game-show de entretenimento familiar para transmissão televisiva, inédito na RAM. 

O investimento que a empresa irá fazer é o maior investimento alguma vez realizada na Região para

este tipo de projeto, envolvendo investimento em aquisição de cenários e adereços complementares

e de equipamentos de iluminação e filmagem.

100PRESSÃO - MULTIMÉDIA, LDA. 21/12/2021 FEDER 98 097,29 98 097,29 39 238,92 33 353,08

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
candidatura valorizar 2020

Com o desenvolvimento deste projeto, as embarcações, face ao pagamento de um contrato anual,

ficarão na posse de uma classificação de rating, onde são verificas todas as caraterísticas técnicas

dos navios, estado de conservação, tipo de atividade, ou produtos que estão habilitados a

transportar, capacidade poluidora, entre outros.

A plataforma OceanScore da GMS oferecerá um produto único para a indústria marítima. Pode

haver outras ferramentas de pontuação disponíveis, mas nenhuma das existentes é fornecida pela

agência de rating como a OceanScore, oferecendo pontuação atualizada mensal para 70.000

navios. Outra característica inovadora do OceanScore é o mapping dos 17 objetivos de

sustentabilidade da ONU para cada navio. A OceanScore mostra como o navio e o gestor de navios

se apresentaram bem no passado e quantas vezes as autoridades de Controlo do Estado do Porto

identificaram deficiências que conduzem a incidentes ou à inoperabilidade de um navio.

GREEN MARE SERVICES LDA & COMANDITA 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)
21/12/2021 FEDER 751 598,10 751 598,10 450 958,86 383 315,03

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Alberto Oculista - implementação de novos serviços inovadores 

na empresa, com o objetivo de acrescentar valor e melhorar a 

capacidade competitiva da mesma.

A empresa atualmente presta todos os produtos e serviços associados à saúde ocular e optometria

nas suas lojas. Este projeto aposta na inovação, através da implementação de novos serviços na

empresa, para ajustar as necessidades dos seus clientes e garantir a sua total satisfação. Será o

software VEA - Virtual Eyewear Assistant. Paralelamente, a empresa quer também implementar

alguns novos procedimentos internos, de forma a permitir uma melhor gestão e coordenação de

toda a equipa, implementando um novo e revolucionário serviço de óculos criados 100 à medida,

através do software Virtual Eyewear Assistant- VEA,  em Portugal. 

ALBERTO OCULISTA S.A. 21/12/2021 FEDER 329 548,64 202 999,64 81 199,86 69 019,88

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Migalcat - implementação de novos serviços inovadores na 

empresa, com o objetivo de acrescentar valor e melhorar a 

capacidade competitiva da mesma.

A empresa atualmente presta todos os produtos e serviços associados à saúde ocular e optometria

nas suas lojas. Este projeto aposta na inovação, através da implementação de novos serviços na

empresa, para ajustar as necessidades dos seus clientes e garantir a sua total satisfação. Será o

software VEA - Virtual Eyewear Assistant. Paralelamente, a empresa quer também implementar

alguns novos procedimentos internos, de forma a permitir uma melhor gestão e coordenação de

toda a equipa. Paralelamente, a empresa quer também implementar o serviço de consulta remota

que permite o acesso a diversos Optometristas e garante uma maior disponibilidade de

agendamento de consultas bem como um serviço melhor.

MIGALCAT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ÓPTICA 

LDA
21/12/2021 FEDER 132 385,00 88 065,00 35 226,00 29 942,10

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Expansão dum estabelecimento e aderência às energias 

renováveis

Este projeto representa uma prévia capacitação para um conjunto de objetivos mais ambiciosos,

que passa pela adoção de uma postura de desenvolvimento de novos produtos. Este projeto

assume-se como parte inicial de um projeto mais ambicioso, tendo por base uma filosofia de

natureza incremental tentando nesta fase reunir as condições de suporte que permitam alavancar

as fases subsequentes.

Desta forma, este projeto consagra as seguintes grandes linhas de investimento:

- A expansão dum estabelecimento e a aquisição de uma grande número de equipamento que

tornem possível este aumento de capacidade e de inovação pretendida.

MARTINHO PINTO FIGUEIRA, UNIPESSOAL LDA 21/12/2021 FEDER 1 435 553,90 735 850,00 367 925,00 312 736,25

5. Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

Intervenções na recuperação e conservação do 

património histórico edificado
Museu do Romantismo - Quinta do Monte

O projeto Museu do Romantismo - Quinta do Monte permitirá criar uma atividade cultural e turística

nova na cidade e na Região, com base na história da casa, dos habitantes, nomeadamente do

Imperador Carlos de Áustria, e pôr em evidência as relações históricas da Madeira com a Europa, o

seu posicionamento geoestratégico no espaço Atlântico e a história da Madeira, em particular no

século XIX, mote principal para a criação do Museu do Romantismo nesse local. O projeto prevê a

recuperação e restauro integral da casa e a sua adaptação a museu; a recriação de um ambiente do

século XIX com memorial ao Imperador Carlos da Áustria e a sua estada na Madeira e ainda a

identificação dos ilustres visitantes da Madeira romântica, nomeadamente, a Imperatriz Elisabeth,

conhecida como Sissi da Áustria, e elementos da corte russa. Implementação de projeto

museológico, serviços de conservação e restauro, entre outros, produção de documentário PT EN

baseado em registo de fotografia e vídeo da intervenção.

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA
21/12/2021 FEDER 3 795 000,58 3 795 000,58 3 795 000,58 3 225 750,49

7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
AAC - Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM Formação Modular

Esta operação envolve 4 ações de formação modular - Ações Capacitar - nas áreas de Comércio,

Construção Civil, Trabalho Social e Orientação, Metalurgia e Metalomecânica e Pescas;

nomeadamente Gestão de Redes Sociais, Técnico/a de Geriatria, Eletromecânico/a de Manutenção

Industrial, Técnico/a de Aquicultura. Estas ações destinam-se a ativos desempregados e têm por

objetivo principal aprofundar as competências profissionais destes adultos.

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA
21/12/2021 FSE 251 021,61 251 021,61 251 021,61 213 368,37
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7. Promover o Emprego e Apoiar a 

Mobilidade Laboral
AAC - Formação Modular - Convite IQ, IP-RAM Formação Modular

Esta operação envolve 3 ações de formação modular -Ações Capacitar- nas áreas de jardinagem,

pintura de veículos e comercial, designadamente, "Operador/a de Jardinagem", Pintor/a de Veículos

e Técnico/a Comercial. Destinam-se a ativos desempregados e têm por objetivo principal

aprofundar as competências profissionais destes adultos, por forma a facilitar e potenciar a sua

inserção laboral. 

INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA IP-RAM
21/12/2021 FSE 200 928,04 194 928,04 194 928,04 165 688,83

8. Promover a Inclusão Social e 

Combater a Pobreza

AAC - Qualificação de pessoas com deficiência 

e/ou incapacidade
Qualificação de pessoas com deficiência e/ou incapacidade

Este projeto, destinado a jovens e adultos com deficiência e/ou incapacidade, elege ações

organizadas em 2 percursos: um com base em referenciais de formação adaptados integrados no

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), com uma duração máxima de 3600/3650 horas, e outro

em referenciais de formação não integrados no CNQ e propostos pelo Serviço Técnico de

Formação Profissional, com uma duração mínima de 1200 horas e máxima de 2900 horas.

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM 21/12/2021 FSE 124 460,00 124 460,00 124 460,00 105 791,00

10. Reforçar a Capacidade Institucional e 

a Eficiência da Administração Pública

AAC - Formação Profissional para a 

Administração Pública - Convite IFCN, IP-RAM
Formação Profissional para a Administração Pública

Formação para dotar novos Técnicos de Espaços Verdes de conhecimentos e competências

técnicas adequadas ao desempenho das suas funções.
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM 21/12/2021 FSE 34 165,46 34 165,46 34 165,46 29 040,64

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.
SENTINELREFLEX - UNIPESSOAL LDA 21/12/2021 FEDER 20 173,46 20 173,46 2 521,68 2 143,43

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.
ZAPVELOZ - VIAGENS E TURISMO, LDA 21/12/2021 FEDER 114 804,06 113 855,24 14 231,91 12 097,12

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.
LURDES & LUÍS SILVA, LDA 21/12/2021 FEDER 15 536,17 15 536,17 1 942,02 1 650,72

Fonte: IDR 14 11 791 461,28 10 913 939,56 5 892 819,94 5 008 896,94
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