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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.

NOBREGA & SILVA,S.A. 25/02/2022 FEDER 5 788 630,11 42 000,01 42 000,01 42 000,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - HECTOR MIGUEL GONÇALVES

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.

HECTOR MIGUEL GONÇALVES 25/02/2022 FEDER 6 967,47 2 355,83 2 355,83 2 355,83

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 das 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.

POLICOPIA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

ESCRITORIO LDA
25/02/2022 FEDER 147 323,23 18 726,30 18 726,30 18 726,30

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.

LETRAS ALEATÓRIAS - LDA 25/02/2022 FEDER 164 213,48 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 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.

RMK TOURS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LDA
25/02/2022 FEDER 1 686 110,48 42 486,76 42 486,76 42 486,76

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira FUSCHIA - ESTÉTICA 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.

FUSCHIA - ESTÉTICA UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 11 295,27 2 823,82 2 823,82 2 823,82

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.

LAMBERTO LOBO, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 11 360,82 2 840,21 2 840,21 2 840,21

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.

MADEIRINVESTIMENTUS - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LDA
25/02/2022 FEDER 1 551 190,13 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.

MUSSARA - GESTÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS, 

LDA
25/02/2022 FEDER 1 192 192,56 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 Incentivos à liquidez – APOIA

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.

REBELOS & CAMACHO LDA 25/02/2022 FEDER 341 325,29 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.

CAMACHO & NASCIMENTO, JOALHEIROS, 

LIMITADA
25/02/2022 FEDER 57 877,01 15 486,85 15 486,85 15 486,85
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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.

CAIRES & GONÇALVES, LDA 25/02/2022 FEDER 45 443,53 13 142,43 13 142,43 13 142,43

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.

MANIFESTBRAVERY - LDA 25/02/2022 FEDER 29 422,70 10 195,69 10 195,69 10 195,69

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.

EMENTA CORDIAL - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 41 687,18 11 471,80 11 471,80 11 471,80

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

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.

PORFÍRIO & CAMACHO LDA 25/02/2022 FEDER 12 366,37 3 091,59 3 091,59 3 091,59

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.

GABRIELA PEREIRA TREJO, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 33 175,72 8 593,93 8 593,93 8 593,93

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.

BARRETO & VIEIRA LDA 25/02/2022 FEDER 7 824,09 1 956,02 1 956,02 1 956,02

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.

AQUIMADEIRA MONTASSISTE SOLUTIONS LDA 25/02/2022 FEDER 485 317,63 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.

SAUDADE&FUTURO - RESTAURAÇÃO LDA 25/02/2022 FEDER 94 900,90 17 400,00 17 400,00 17 400,00

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.

M M P - MUITA MÚSICA PORTUGAL LDA 25/02/2022 FEDER 41 286,32 10 321,58 10 321,58 10 321,58

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.

QUINTA DAS FUCHSIAS - TURISMO EM ESPAÇO 

RURAL LDA
25/02/2022 FEDER 37 229,23 9 307,31 9 307,31 9 307,31

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Ezequiel F Freitas 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.

EZEQUIEL FERNANDES FREITAS                                                                          25/02/2022 FEDER 13 850,92 3 162,73 3 162,73 3 162,73
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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.

MAURO REBELO DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 5 623,75 1 405,94 1 405,94 1 405,94

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

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.

DOCE SATISFAÇÃO - PADARIA E PASTELARIA, 

UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 263 408,64 43 450,00 43 450,00 43 450,00

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.

LUSORIGINAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, 

UNIPESSOAL, LDA
25/02/2022 FEDER 637 878,64 17 400,00 17 400,00 17 400,00

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.

AGOSTINHO SILVA                                                                                     25/02/2022 FEDER 11 247,41 2 811,85 2 811,85 2 811,85

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.

FÁBIO JOSÉ FARIA, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 319 200,67 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 Madeira - Restauração

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.

PINKMARGIN - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 116 576,89 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 Lobo & Drumond, 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.

LOBO & DRUMOND LDA 25/02/2022 FEDER 1 066 146,27 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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.

MOURA & SILVA LDA 25/02/2022 FEDER 126 397,85 34 274,95 34 274,95 34 274,95

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.

HOME GETAWAY, LDA 25/02/2022 FEDER 3 459,35 864,84 864,84 864,84

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.

EUROBARES LDA 25/02/2022 FEDER 12 620,15 3 155,04 3 155,04 3 155,04

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.

ANTÓNIO G. FERNANDES LDA 25/02/2022 FEDER 3 054,30 763,58 763,58 763,58
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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 Apoio ao pagamento 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.

DIFERSOL, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 68 301,41 16 350,00 16 350,00 16 350,00

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.

NUNO FILIPE BETTENCOURT, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 12 358,75 3 699,68 3 699,68 3 699,68

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.

SIDÓNIO SOUSA - EXPLORAÇÃO DE BARES E 

RESTAURANTES, UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 40 496,21 10 981,26 10 981,26 10 981,26

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.

FAÇANHAS & LEGADOS - LDA 25/02/2022 FEDER 6 914,35 1 728,59 1 728,59 1 728,59

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.

ENREDO DE CHARME - LDA 25/02/2022 FEDER 28 450,39 7 112,60 7 112,60 7 112,60

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.

HENRIQUE VILLALÔBOS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 11 537,22 2 884,31 2 884,31 2 884,31

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.

ILHA E MONTANHA - TURISMO RURAL LDA 25/02/2022 FEDER 28 157,59 7 039,40 7 039,40 7 039,40

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.

PARQUES E LAVAGENS DA CRUZ DE CARVALHO 

LDA
25/02/2022 FEDER 15 795,56 3 948,89 3 948,89 3 948,89

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 LUIS DO ROSARIO VASCONCELOS                                                                    25/02/2022 FEDER 209 230,00 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
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.

DUENDES & HERÓIS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 4 563,32 1 140,83 1 140,83 1 140,83

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.

LEONEL & CÂNDIDA LDA 25/02/2022 FEDER 14 490,09 3 622,52 3 622,52 3 622,52
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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 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.

FAT-TANK MADEIRA - DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LDA
25/02/2022 FEDER 83 633,88 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

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.

HARMONY IN NATURE, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 72 180,79 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.

LA BARCA, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 159 559,93 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

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.

DECIFRA SABORES - LDA 25/02/2022 FEDER 28 567,81 7 141,95 7 141,95 7 141,95

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.

ATL, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 146 999,72 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 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.

BURACO DA PAREDE, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 9 080,84 2 270,21 2 270,21 2 270,21

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.

CARISMALIDER - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 507 761,15 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 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.

DEDICAÇÃO & SOFISTICAÇÃO - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 48 845,75 12 305,52 12 305,52 12 305,52

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.

JOÃO DE JESUS GONÇALVES DIOGO                                                                       25/02/2022 FEDER 33 301,14 8 325,29 8 325,29 8 325,29

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.

JOAQUIM GONÇALVES                                                                                   25/02/2022 FEDER 28 255,26 7 063,82 7 063,82 7 063,82

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.

MANUEL FERREIRA DE FREITAS CONCEIÇÃO 25/02/2022 FEDER 44 954,72 11 238,68 11 238,68 11 238,68
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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.

GABRIEL & IRMÃO LDA 25/02/2022 FEDER 8 784,69 2 196,17 2 196,17 2 196,17

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.

GOOD LUCK TOURS - VIAGENS E TURISMO LDA 25/02/2022 FEDER 3 401 147,73 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 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.

ÚLTIMO SÉCULO - CONFECÇÕES E 

CALÇADO,UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 73 052,65 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 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.

MANUEL JOÃO DE JESUS RODRIGUES                                                                      25/02/2022 FEDER 9 051,83 2 608,36 2 608,36 2 608,36

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.

MANUEL RODRIGUES & JOSE RODRIGUES LDA 25/02/2022 FEDER 43 109,07 10 777,27 10 777,27 10 777,27

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.

DOMINGO GULOSO - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 51 838,21 12 748,08 12 748,08 12 748,08

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.

NOTÁVELGABARITO UNIPESSOAL, LDA 25/02/2022 FEDER 87 190,52 19 672,14 19 672,14 19 672,14

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.

PARADIS DU PARFUM - COMÉRCIO DE 

PERFUMES, UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 68 820,04 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 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.

PEDRO,AURELIO & JAIME LDA 25/02/2022 FEDER 35 783,73 8 945,93 8 945,93 8 945,93

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.

RESTAURANTE SOLAR S. GONÇALO LDA 25/02/2022 FEDER 169 602,31 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.

GABRIEL GARCÊS, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 72 573,59 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.

PÉTALA D'AVENTURA - LDA 25/02/2022 FEDER 10 593,50 2 648,38 2 648,38 2 648,38

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.

REGAÇO GLAMOUR - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 20 088,50 6 897,13 6 897,13 6 897,13

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.

TEAR E JÓIAS - COMÉRCIO DE OURIVESARIA, 

LDA
25/02/2022 FEDER 9 610,48 2 402,62 2 402,62 2 402,62

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.

JORGE DE SOUSA                                                                                      25/02/2022 FEDER 9 625,49 3 022,96 3 022,96 3 022,96

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.

FREITAS & ABREU LDA 25/02/2022 FEDER 301 487,13 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.

IDEIAS E PERCENTAGENS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 33 787,92 9 946,98 9 946,98 9 946,98

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoar.Pt :mdeira

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.

ANTÓNIO GOUVEIA REIS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 36 998,58 9 249,65 9 249,65 9 249,65

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT.Madeira - Apoio Tesouraria e 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.

ROQUE & FREITAS, LDA 25/02/2022 FEDER 96 204,82 17 588,22 17 588,22 17 588,22

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira REACT-EU_SI 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.

DRULOFER - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DA 

MADEIRA S.A.
25/02/2022 FEDER 912 236,00 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.

BAR IDEAL - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE 

BARES E SNACK-BARES LDA
25/02/2022 FEDER 35 632,44 9 171,65 9 171,65 9 171,65

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.

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES TEXTEIS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA
25/02/2022 FEDER 484 952,16 59 089,00 59 089,00 59 089,00
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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 PROVAS100

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.

PROVAS100RETICÊNCIAS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 41 708,81 10 877,20 10 877,20 10 877,20

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio tesouraria e 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.

DESKPROVIDER, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LIMITADA
25/02/2022 FEDER 131 049,75 15 600,00 15 600,00 15 600,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira ADAPTAR-RAM

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.

CENTRO ORTODONTICO DO FUNCHAL LDA 25/02/2022 FEDER 166 231,24 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.

FILIPE ASCENÇÃO DOS RAMOS                                                                           25/02/2022 FEDER 67 156,92 16 510,92 16 510,92 16 510,92

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.

MARIO GOMES REI                                                                                     25/02/2022 FEDER 35 054,37 8 763,59 8 763,59 8 763,59

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.

VANESSA CARINA CARVALHO GOUVEIA                                                                     25/02/2022 FEDER 10 681,85 3 120,46 3 120,46 3 120,46

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.

JOÃO DE DEUS MAGNO DE GOUVEIA & FILHOS 

LDA
25/02/2022 FEDER 135 465,82 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.

GAZELLE PARADISE - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 9 651,02 2 412,76 2 412,76 2 412,76

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira 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 & MACEDO, LDA 25/02/2022 FEDER 30 506,07 7 626,52 7 626,52 7 626,52

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.

LATITUDE 32, LDA. 25/02/2022 FEDER 12 099,09 3 024,77 3 024,77 3 024,77

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.

MTMP - ARTIGOS REGIONAIS, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 92 348,36 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.

MÁRCIO FERNANDES, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 48 933,55 12 233,39 12 233,39 12 233,39

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.

MENEZES GOUVEIA & GOUVEIA LDA 25/02/2022 FEDER 188 954,95 42 010,00 42 010,00 42 010,00

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.

PANIMAD - PADARIA E CONFEITARIA DA 

MADEIRA LDA
25/02/2022 FEDER 10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

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.

PEDRO, GOMES & MENEZES LDA 25/02/2022 FEDER 141 088,58 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 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.

UTOPIC PANORAMA - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 12 493,89 4 023,47 4 023,47 4 023,47

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira IlhasBoémias - 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.

ILHASBOÉMIAS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 218 723,67 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 MANUEL DE FREITAS NUNES                                                                        25/02/2022 FEDER 35 675,65 8 918,91 8 918,91 8 918,91

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 IDALINA GOUVEIA RODRIGUES LEMOS                                                               25/02/2022 FEDER 24 809,96 7 102,49 7 102,49 7 102,49

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.

MOUNTAIN SEASON - LDA 25/02/2022 FEDER 17 708,05 4 427,01 4 427,01 4 427,01

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.

BEJDER CREATIVE PRODUCTION & 

REALISATION, UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA 

DA MADEIRA)

25/02/2022 FEDER 65 293,13 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.

CONTROLMÉDIA - MARKETING, PUBLICIDADE E 

COMUNICAÇÃO DA MADEIRA LDA
25/02/2022 FEDER 74 003,83 19 565,96 19 565,96 19 565,96
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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.

DIZ COM FLORES, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 32 991,61 8 855,67 8 855,67 8 855,67

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.

MARQUES & RIBEIRO, LDA 25/02/2022 FEDER 7 836,08 1 959,02 1 959,02 1 959,02

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.

ABREU & PITA LDA 25/02/2022 FEDER 15 409,92 3 852,48 3 852,48 3 852,48

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT.Madeira - Apoio Tesouraria e 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.

HANDSKO SINCE 1982, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
25/02/2022 FEDER 558 520,48 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 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 MARIA JARDIM FERNANDES                                                                         25/02/2022 FEDER 12 580,40 3 145,10 3 145,10 3 145,10

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoar.Pt :mdeira

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.

PROSA ATRAENTE - HOTELARIA UNIPESSOAL 

LDA
25/02/2022 FEDER 76 493,10 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 Apoar.Pt :mdeira

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. MANUEL, NUNO & GOUVEIA LDA 25/02/2022 FEDER 21 807,50 5 451,88 5 451,88 5 451,88

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR RAM

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.

COSTUMES E MAGIAS - LDA 25/02/2022 FEDER 49 195,02 12 298,76 12 298,76 12 298,76

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.

ZÉLIA SUSANA BRITO, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 83 559,52 15 924,09 15 924,09 15 924,09

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.

MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUES ABREU 

MENDONÇA                                                       
25/02/2022 FEDER 66 161,15 18 190,29 18 190,29 18 190,29

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.

BRIGADA FIDALGA - MARISQUEIRA LDA. 25/02/2022 FEDER 101 056,56 18 000,00 18 000,00 18 000,00
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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.

ACONCHEGO DE SUCESSO - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 51 875,39 12 143,85 12 143,85 12 143,85

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.

TILARCO - CLIMATIZAÇÃO, ALVARO D. 

FERNANDES LDA
25/02/2022 FEDER 54 557,70 13 639,43 13 639,43 13 639,43

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira GVRAM - 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.

GVRAM, LDA 25/02/2022 FEDER 751 538,89 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 - Apoio Tesouraria e 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.

JOSE EDUARDO PERESTRELO BERENGUER                                                                   25/02/2022 FEDER 31 249,10 8 712,28 8 712,28 8 712,28

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.

RICARDO JOÃO ABREU MACHADO 25/02/2022 FEDER 50 806,32 12 701,58 12 701,58 12 701,58

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira ADAPTAR-RAM

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.

GRAÇA REIS LDA 25/02/2022 FEDER 106 635,20 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.

DISPONIVELOÁSIS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 59 139,26 14 784,82 14 784,82 14 784,82

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.

ITINERANTE ELEGÂNCIA - LDA 25/02/2022 FEDER 14 247,14 4 461,79 4 461,79 4 461,79

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira 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.

ASSOCIAÇÃO DOS CARREIROS DO MONTE 25/02/2022 FEDER 1 228 620,56 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.

MADE2TRAVEL, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 82 039,77 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 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.

HUB FITNESS, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 34 061,71 10 015,43 10 015,43 10 015,43
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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.

SOCIEDADE AGRÍCOLA FAJÃ DOS PADRES LDA 25/02/2022 FEDER 176 623,36 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.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.

PROSPERMANEUVER - LDA 25/02/2022 FEDER 18 505,12 4 626,28 4 626,28 4 626,28

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.

DIVINE LAZINESS - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 44 488,11 11 122,03 11 122,03 11 122,03

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.

ANTONIO & FREITAS LDA 25/02/2022 FEDER 78 985,75 18 688,53 18 688,53 18 688,53

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.

PILAR DE SABORES - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 193 393,73 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 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.

BULCÃO & AMORIM LDA 25/02/2022 FEDER 296 175,66 30 600,00 30 600,00 30 600,00

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.

VIRUMA - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO 

IMOBILIÁRIA DA MADEIRA LDA
25/02/2022 FEDER 27 314,74 5 328,69 5 328,69 5 328,69

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.

PROVA DOS NOVE - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 103 502,05 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 Apoio à 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.

BOUTIQUE ARIEIRO - COMÉRCIO DE BORDADOS 

LDA
25/02/2022 FEDER 403 754,02 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.

ANTÓNIO JOSÉ FLORIDO, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 16 318,18 4 079,55 4 079,55 4 079,55

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.

CASCATA SENSAÇÃO - LDA 25/02/2022 FEDER 37 846,50 9 461,63 9 461,63 9 461,63
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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 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.

QUINTA DO ESTREITO - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS S.A.
25/02/2022 FEDER 1 024 247,15 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar 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.

WANG WEIMIAO 25/02/2022 FEDER 76 992,90 23 100,00 23 100,00 23 100,00

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.

GAOFENG JI, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 66 176,25 13 044,07 13 044,07 13 044,07

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.

HUIYING WANG 25/02/2022 FEDER 70 784,27 13 946,07 13 946,07 13 946,07

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.

PMR, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 192 684,73 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

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.

MARIA DO CARMO CASTANHA - UNIPESSOAL 

LDA
25/02/2022 FEDER 54 901,93 14 918,69 14 918,69 14 918,69

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

 APOIAR.PT.Madeira tem por objetivo apoiar a tesouraria 

assim como o pagamento de rendas não habitacionais das 

micro, pequenas e médias empresas

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.

ATLANTIKEVASION - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 114 532,96 17 579,34 17 579,34 17 579,34

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.

JOÃO MANUEL CALHEIROS COUTINHO                                                                      25/02/2022 FEDER 4 690,63 1 172,66 1 172,66 1 172,66

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à 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.

DORA MARIA LEÇA DE NOBREGA 25/02/2022 FEDER 40 194,26 10 048,57 10 048,57 10 048,57

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.

OUSA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, 

UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 174 605,66 17 600,01 17 600,01 17 600,01

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.

RITMOS D`ARROMBA - LDA 25/02/2022 FEDER 122 049,30 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 ao  Programa 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.

WELCOME MADEIRA - TRANSPORTES TURISMO 

RESTAURAÇÃO, LDA
25/02/2022 FEDER 495 830,33 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar 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.

DEFARIMARI, LDA 25/02/2022 FEDER 64 324,23 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 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.

SÃO VICENTE - RENTACAR LDA 25/02/2022 FEDER 230 472,52 17 000,01 17 000,01 17 000,01

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.

SERMÃO DE VERÃO - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 11 478,08 2 869,52 2 869,52 2 869,52

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.

TRUESPIRIT, LDA 25/02/2022 FEDER 242 168,46 16 725,00 16 725,00 16 725,00

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.

M.I. NUNES, UNIPESSOAL, LDA 25/02/2022 FEDER 454 076,27 109 557,34 109 557,34 109 557,34

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.

O BARRILHINHO - EXPLORAÇÃO DE 

RESTAURANTES LDA
25/02/2022 FEDER 29 721,41 7 430,35 7 430,35 7 430,35

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Apoio de Tesouraria no Contexto de Recuperaçao Economica à 

Pandemia Covid19

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 MARGARIDA AFONSO RIPOLL 25/02/2022 FEDER 42 044,25 10 511,06 10 511,06 10 511,06

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.

GIANNETTI & SILVA - IT MANAGEMENT, LDA 

(ZONA FRANCA DA MADEIRA)
25/02/2022 FEDER 20 812,39 5 203,10 5 203,10 5 203,10

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR 2020 - ALIADOS COM ENCANTO

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.

ALIADOS COM ENCANTO - LDA 25/02/2022 FEDER 225 968,77 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 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.

MADEIRAPOLIVALENTE LDA 25/02/2022 FEDER 79 119,32 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 Apoio à 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.

JOSÉ LUÍS DA SILVA RESTAURAÇÃO, LDA 25/02/2022 FEDER 74 751,45 18 687,86 18 687,86 18 687,86

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 ao pagamento das 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.

RAQUEL FRANCISCO & RODRIGO NÓBREGA, LDA 25/02/2022 FEDER 13 312,42 4 128,10 4 128,10 4 128,10

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.

FERNANDES & FREITAS, CABELEIREIRO 

UNIPESSOAL, LDA
25/02/2022 FEDER 38 889,59 11 379,51 11 379,51 11 379,51

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.

EQUIPVENDING - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS 

AUTOMÁTICAS, UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 621 496,02 43 314,22 43 314,22 43 314,22

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Apoio à Tesouraria, Manutenção de Postos de Trabalho 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.

LILY'S, LDA 25/02/2022 FEDER 91 263,75 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 Quebra de 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.

VALDEMIRO FREITAS, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 22 347,27 5 586,82 5 586,82 5 586,82

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 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.

FORTUNEPOWER - UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 179 612,37 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 APOIAR.PT - COSTUMES DO VENTO - 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.

COSTUMES DO VENTO - LDA 25/02/2022 FEDER 21 608,88 5 027,22 5 027,22 5 027,22

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.

CAFÉ VILA AMORÉ, BAR, PASTELARIA, 

UNIPESSOAL, LDA
25/02/2022 FEDER 22 804,57 5 701,14 5 701,14 5 701,14

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.

PONTA JARDIM - CAMPISMO, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 46 957,49 11 739,37 11 739,37 11 739,37

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 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.

QUILOS D'ELEGÂNCIA - LDA 25/02/2022 FEDER 59 613,59 16 495,21 16 495,21 16 495,21
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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.

M. RIBEIRO, LDA 25/02/2022 FEDER 391 448,95 27 000,00 27 000,00 27 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - GARFONSO´S, 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.

GARFONSO'S, LDA 25/02/2022 FEDER 7 269,73 1 817,43 1 817,43 1 817,43

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.

MARGARIDA & FERREIRA, UNIPESSOAL, LDA. 25/02/2022 FEDER 69 561,80 16 114,41 16 114,41 16 114,41

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 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.

PEROLA DOS VINHOS, LDA 25/02/2022 FEDER 336 183,15 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 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.

FARIA & PINTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LDA
25/02/2022 FEDER 260 770,30 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 Quebra de 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.

AGOSTINHO & MARCO PAULO, LDA 25/02/2022 FEDER 70 736,71 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 Quebra de 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.

SNACK-BAR - ESTRELA DOS ALAMOS LDA 25/02/2022 FEDER 16 793,76 4 198,44 4 198,44 4 198,44

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio à 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.

VIÁTICO TOURS, AGÊNCIA DE VIAGENS 

UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 282 766,02 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 Quebra de 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.

MARCAREGRA - CONSTRUÇÃO CIVIL, 

UNIPESSOAL LDA
25/02/2022 FEDER 20 081,02 5 020,26 5 020,26 5 020,26

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.

BÁLSAMO SUPREMO - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES 

UNIPESSOAL LDA

25/02/2022 FEDER 1 189 083,91 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

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.

SILVA & BARROS, LDA 25/02/2022 FEDER 49 620,15 12 405,04 12 405,04 12 405,04
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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.

FATIAS D'AFETO - LDA 25/02/2022 FEDER 140 586,91 20 000,01 20 000,01 20 000,01

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.

POUSADA PICO DA URZE LDA 25/02/2022 FEDER 76 997,13 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 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.

ILUSTRE E FAVORITO - LDA 25/02/2022 FEDER 250 143,21 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.

GREEN DEVIL SAFARI, UNIPESSOAL LDA 25/02/2022 FEDER 182 834,29 16 050,00 16 050,00 16 050,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 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.

WILDTASTE - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES 

LDA
25/02/2022 FEDER 46 751,98 13 488,00 13 488,00 13 488,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar 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.

WEEE! LDA 25/02/2022 FEDER 28 391,23 7 097,81 7 097,81 7 097,81

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.

BARBARA CRISTINA GOMES PEREIRA                                                                      25/02/2022 FEDER 49 463,21 12 365,80 12 365,80 12 365,80

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

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.

CAIRES & SILVA LDA 25/02/2022 FEDER 279 987,65 45 025,90 45 025,90 45 025,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio tesouraria e 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.

JOSE RICARDO FIGUEIRA FARIA                                                                         25/02/2022 FEDER 23 175,49 7 118,37 7 118,37 7 118,37

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 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.

MODERNITY FORMULA - LDA 25/02/2022 FEDER 100 883,20 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.

MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA 25/02/2022 FEDER 1 026 087,55 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.

FIGUEIRA & PEREIRA, LDA 25/02/2022 FEDER 45 572,77 12 280,01 12 280,01 12 280,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - DESAFIO JUBILANTE - 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.

DESAFIO JUBILANTE - LDA 25/02/2022 FEDER 69 602,66 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.

MAKEOVER SALON - UNIPESSOAL, LDA 25/02/2022 FEDER 54 110,13 13 815,03 13 815,03 13 815,03

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Apoios à Contratação, 

convite IEM, IP-RAM

REACT_EU - Apoios à Contratação e Prémio à manutenção de 

posto de trabalho

O Programa de Incentivos à Contratação é uma das medidas ativas de emprego que se tem

revelado, como uma das mais eficazes no combate ao desemprego através do apoio financeiro

concedido às entidades empregadoras de natureza privada que admitam desempregados inscritos

no Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, através de contratos de trabalho a tempo inteiro,

preferencialmente sem termo, ou em alternativa a termo certo pelo prazo mínimo de 12 meses.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 2 459 017,28 2 459 017,28 2 459 017,28 2 459 017,28

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Prog. de Estímulo ao 

Empreendedorismo de Desempregados, convite 

IEM, IP-RAM

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados e Prémio à manutenção de posto de trabalho - 

CRIEE

Esta medida visa incentivar e apoiar a criação do próprio emprego por parte de desempregados com

espírito empresarial, que sejam detentores de uma ideia de negócio técnica, económica e

financeiramente viável, bem como contribuir para a eventual criação de outros postos de trabalho

necessários ao desenvolvimento do referido projeto.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 1 292 823,01 1 292 823,01 1 292 823,01 1 292 823,01

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Programa de Ocupação 

Temporária de Desempregados, convite IEM, IP-

RAM

REACT_EU – Programa de Ocupação Temporária de 

Desempregados

Esta operação visa proporcionar aos participantes uma ocupação em trabalho socialmente

necessário, possibilitando-lhes uma experiência de trabalho e formação suplementar que lhes

facilite a obtenção de um emprego.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 6 996 980,68 6 996 980,68 6 996 980,68 6 996 980,68

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - Programa de Apoio ao Reforço de Equipas 

Sociais e de Saúde (PARESS), convite IEM, IP-

RAM

REACT_EU - Programa de Apoio ao Reforço de Equipas 

Sociais e de Saúde (PARESS)

Contextualizada num conjunto de medidas de mitigação e resiliência, o “Apoio ao Reforço de

Equipas Sociais e de Saúde” – PARESS, tem carater temporário e excecional, no âmbito de

atividades socialmente úteis e deverá contribuir para o reforço da capacidade de resposta das

instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a

pandemia da COVID-19.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 687 233,91 687 233,91 687 233,91 687 233,91

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Estágios Profissionais - 

Setor Privado, convite IEM, IP-RAM

REACT_EU - Estágios Profissionais 

(Setor Privado)

Esta operação surge em resposta ao combate do desemprego jovem, devendo para o efeito,

contribuir como meio facilitador para uma futura inserção profissional no mercado de trabalho,

complementando uma qualificação pré-existente, através de uma formação prática a decorrer em

contexto laboral.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 1 309 493,29 1 309 493,29 1 309 493,29 1 309 493,29

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Estágios Profissionais – 

Setor Público

REACT_EU - Estágios Profissionais 

(Setor Público)

A operação em causa deverá proporcionar aos jovens qualificados um complemento prático à sua

formação académica e promover a sua inserção na vida ativa através da realização de Estágios

Profissionais em entidades públicas, apoio este regulamentado pela Portaria n.º 209/2018, de 3 de

julho de 2018, na sua redação atual.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 25/02/2022 FSE 474 714,53 474 714,53 474 714,53 474 714,53

Fonte: IDR 196 51 718 838,87 16 204 192,23 16 204 192,23 16 204 192,23
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