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1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual

BGP BIOFACTORY - Investigação e desenvolvimento de 

novas soluções tecnológicas para a produção de 

biomassa premium e de produtos de elevado valor 

acrescentado

O Projeto visa a realização de atividades de I&D ao nível de três vertentes: (i) melhoria do

desempenho e eficiência dos fotobioreatores, através de novas soluções tecnológicas que permitam

otimizar os fatores críticos de funcionamento. (ii) promoção da sustentabilidade da produção,

mediante a caracterização e desenvolvimento de métodos de tratamento biológico de águas

residuais e de reutilização de nutrientes e. (iii) desenvolvimento de novos produtos de maior valor

acrescentado, através da extração de compostos bioativos da biomassa premium e exploração do

potencial de aplicação em setores exigentes. Neste sentido, verifica-se um alinhamento entre o

Projeto e a RIS3 Regional, nos domínios da Qualidade Agroalimentar, Bio-sustentabilidade e

Energia, Mobilidade e Alterações Climáticas. O Projeto conta com um investimento de cerca de

EUR 2,16 M, envolvendo uma equipa técnica multidisciplinar e com elevado know-how nos

domínios técnico-científicos em questão.

BUGGYPOWER (PORTUGAL) - GESTÃO E 

PRODUÇÃO DE BIOMASSA, LDA
30/03/2022 FEDER 2 173 277,41 2 173 277,41 1 500 000,00 1 275 000,00

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção BioMask

O projeto bioMASK visa alavancar-se na produção abundante de banana na Madeira e usar o

subproduto do caule da bananeira para desenhar, projetar e produzir uma máscara biodegradável,

lavável e com filtro (FFP) de classificação FFP2 ECDC. O bioMASK terá como objetivo atingir a

eficiência de filtração contra partículas virais de 0,1 mícron no ar. O projeto usará os caules das

sobras da bananeira após o cultivo da fruta para construir um conglomerado, aproveitando assim o

material da planta para ser aplicado num produto médico. Este conglomerado incluirá as fibras de

banana como material encapsulante para o nanomaterial à base de acetato de celulose (CA).  

Atualmente, as máscaras FFP são recomendadas para uso único, o que tem causado um aumento

na geração de lixo hospitalar e resultante poluição plástica. As máscaras FFP atuais são feitas de

polipropileno (PP), tendo um impacto ambiental extremamente negativo. Existe a necessidade de

desenvolver um material biodegradável alternativo

THE BIOMASK COMPANY, LDA. 30/03/2022 FEDER 651 414,92 602 034,15 414 591,83 352 403,05

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção RRSO - Restaurant Review Sentiment Output

Este projeto, em cooperação, com a Zomato, a ARDITI e a UMa, é desenvolvido com o pressuposto

de, fazer uma recolha e investigação exaustiva de plataformas digitais e da tipologia de opiniões

existentes nas mesmas. Após a análise iremos determinar quais as principais construções frásicas

que estão na base dos diferentes sentimentos das opiniões. Seguidamente será desenvolvido o

algoritmo de previsão de sentimento que será integrado na plataforma para permitir análises em

tempo real.

Com a quantidade de dados crescente, com o advento das redes sociais e das atividades

participativas e a procura dos utilizadores por opiniões antes de decidir, é imperioso para a

funcionalidade das empresas automatizar o processamento destes dados sem consumir

demasiados recursos humanos. Assim, a inovação do projeto centra-se em processar a informação

fornecidas pelos utilizadores (clientes e/ou fornecedores), e na produção de relatórios resumo

relevantes que possam ajudar a otimizar o processo.

ZMTEUROPE, LDA 30/03/2022 FEDER 380 121,28 380 121,28 281 404,62 239 193,94

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual e - CARGO VAN

O projeto e- CARGO VAN pretende conceber, desenvolver e demonstrar soluções de caixas de

carga configuráveis para veículos profissionais eléctricos, centradas nas novas necessidades de

uso dos seus clientes (entregas postais/compras/comida/supermercado) que permita ao utilizador

configurar o seu veículo no momento da compra. 

O projecto, foca as suas actividades de I&D no desenvolvimento de módulos de carga para veículos

LDC eléctricos de nicho, e com homologação L7-ss (small series) e N1-ss (small series),

representando estas categorias de homologação, veículos com produção inferior às 1.000

unidades/ano, ou seja, o projecto foca-se em veículos de pequena produção. 

AST AUTOMOTIVE SERVICES TECHNOLOGIES, 

LDA
30/03/2022 FEDER 378 595,00 378 595,00 277 260,30 235 671,26

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual WoundScope

As feridas constituem um problema de saúde pública, sendo indicador fundamental da qualidade

dos cuidados prestados pelas instituições de saúde.  

Este projeto, intitulado WoundScope, visa a investigação e criação de um software específico para a 

prevenção, avaliação, tratamento e monitorização de feridas permitindo o aprimoramento da colheita

de dados do doente e a promoção da continuidade de cuidados, com o qual será investigado o seu

impacto a nível sócio-económico e a qualidade de cuidados através da melhoria do tempo de

cicatrização das feridas, dos recursos utilizados e da disponibilização de ferramentas de gestão. 

Esta plataforma consistirá em formulários para o registo e tratamento das feridas segundo as

guidelines mais atuais, num sistema de apoio à decisão clínica e em dashboards de indicadores de

saúde, fomentando a investigação científica na área e a aplicação do conhecimento adquirido na

prática profissional, aumentando qualidade dos cuidados prestados.

BINARYSCOPE SOLUTIONS, LDA 30/03/2022 FEDER 205 569,55 200 755,45 134 890,14 114 656,62

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção SAFE - SAfe Football Entrance

A plataforma a desenvolver, envolve 2 componentes fundamentais: (1) monitorização da situação

epidemiológica e controlo de pessoas no acesso a um recinto desportivo (2) maximização da

experiência do end-user na instalação que frequenta. O sistema será constituído por uma aplicação

back-end e 3 aplicações front-end. O back-end integra uma base de dados relacional que está

alojada numa cloud, um servidor API conectado a esta base de dados e um sistema de envio de

SMS e/ou e-mails. No Front-end destacam-se 3 aplicativos: (1) Aplicativo da web do adepto (2)

Aplicativo da web a instituição/clube e (3) (3) Aplicativo de check-in rápido na chegada ao estádio. A

visão deste projeto é que as tecnologias móveis digitais desempenham um papel essencial no

quotidiano das pessoas melhorando as suas experiências em múltiplos contextos, mas sobretudo,

tornando a sua vida mais fácil e com mais qualidade de vida.															

VGPC, LDA 30/03/2022 FEDER 932 484,19 909 356,69 660 354,70 561 301,50
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1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção GIAQ ? Gestão Inteligente de Água Quente

O projeto procura criar uma plataforma de gestão inteligente de sistemas de água quente sanitária

em edifícios de serviços. As preocupações energéticas, de sustentabilidade e reduções de

emissões imperam cada vez mais na ação diária e planos estratégicos das empresas. Este ponto é

particularmente importante no sector do turismo onde o contacto direto com o cliente obriga a

cuidados redobrados na abordagem dos fornecedores. Os hotéis são edifícios com uma pegada

ecológica enorme. Mesmo com a entrega de serviço mais básica como é o caso da dormida, há um

grande peso na sua operação. O consumo de água quente sanitária reveste-se de particular

importância quer pelo seu custo, quer pelo facto de requerer dois tipos de recursos na sua entrega

? Energia e Água. Um sistema de produção de água quente sanitária de um hotel consiste

normalmente numa unidade de produção de calor ou combinação destas como caldeiras, bomba de

calor, painéis solares térmicos, associada a um conjunto de depósitos.

INTELLIBUILD - DIGITALIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS, 

LDA.
30/03/2022 FEDER 535 938,08 531 315,72 383 478,86 325 957,04

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual
InnovFROG - Solução tecnológica inovadora de apoio à 

ranicultura de precisão

O principal objetivo do projeto InnovFrog é estimular a ranicultura sustentável, eficiente e lucrativa

na Europa através do desenvolvimento de tecnologia de precisão. Neste projeto será desenvolvido o

modelo InnovFROG, composto por uma plataforma de apoio à tomada de decisão e três

equipamentos tecnológicos de suporte à plataforma. A plataforma digital InnovFrog pretende ser um

sistema de gestão de produção para ranicultura. O objetivo desta plataforma é suportar todos os

processos de produção de rãs, incluindo a fase de eclosão, de girinagem, de metamorfose, de

engorda e reprodução. A ideia principal é o Ranicultor puder ter acesso aos dados da sua

exploração, a qualquer hora e em qualquer lugar, a partir de um simples telemóvel ou tablet. Com

um sistema de alerta em caso de algum parâmetro fora dos valores normais.

THE TOMORROW COMPANY, LDA 30/03/2022 FEDER 679 539,88 489 361,60 352 841,59 299 915,35

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Copromoção Micro-hubs Colaborativos para a Economia Circular

O projeto MiCoLEC é uma parceria de investigação entre a Logimade Lda, a ARDITI e a UMa para

operacionalizar uma instância adequada à realidade regional (e outras semelhantes) do conceito de

micro-hub logístico colaborativo (MLC), um novo paradigma logístico que assenta em metodologias

avançadas de teoria dos jogos, em que um grupo de empresas de entregas (expresso) colabora

entre si, partilhando meios e recursos de entrega de envios numa rede de centros logísticos

comuns instalados em zonas estratégicas de centros urbanas, com vista à redução de custos de

operação, melhoria da qualidade de serviço e cobertura de mais zonas geográficas sem

investimentos iniciais avultados. O projeto estende também o conceito de MLC para cobrir a

promoção e gestão de processos de economia circular, aumentando simultaneamente a

produtividade e a sustentabilidade das operações logísticas associadas e alinhando-o com os

objetivos da transição verde e digital da UE

LOGIMADE, LDA 30/03/2022 FEDER 465 246,72 383 365,65 277 506,92 235 880,88

1. Reforçar a Investigação, o 

Desenvolvimento Tecnológico e a 

Inovação

PROciência 2020 - Individual KBAI-SE

Através da constituição de uma equipe especializada, o projeto KBAI-SE vai realizar um conjunto de

investigação e de desenvolvimento experimental com a finalidade de combinar o conhecimento

académico e científico dos núcleos de investigação, a que os doutorados envolvidos no projeto têm

acesso, com a experiência empresarial e de desenvolvimento dos profissionais integrados na

equipa. Partindo de uma investigação de base realizada há 25 anos, e com a experiência prática de

inovação em projetos de engenharia e empresariais até à data, o promotor do projeto vem com o

KBAI-SE formar uma equipe qualificada, consistente e equilibrada (formada por 6 elementos

licenciados, 2 com Mestrado, e supervisionada por 2 professores com agregação) que permita a

criação de um produto inovador e útil para a competitividade empresarial e para a gestão de

conhecimento nos profissionais modernos em qualquer área de atuação que se sustente no

conhecimento (ex: engenheiros, consultores).

KBAI RESEARCH, UNIPESSOAL LDA. 30/03/2022 FEDER 397 413,05 397 413,05 230 503,42 195 927,91

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Pilar Padel Club - Construção e implementação de um espaço 

privado na zona do Pilar, Funchal, destinado à prática 

desportiva de Padel e com a inclusão de bar de apoio

O Pilar Padel Club é um projeto inovador ao nível da RAM que visa a construção e implementação

de um espaço para a prática de Padel na zona do Pilar, no Funchal. O espaço será composto por 5

campos de Padel, um bar de apoio e uma zona de balneários. O Padel é um desporto que tem visto

o número de praticantes aumentar significativamente ao longo dos últimos anos e a CÓDIGO

DIDÁTICO pretende implementar um conceito inovador no que à dinamização deste desporto na

região diz respeito.O Pilar Padel Club terá uma vertente tecnológica bem vincada, uma vez que terá

uma aplicação móvel onde os clientes poderão aceder a um conjunto de funcionalidades muito

vantajosas na ótica do utilizador. O projeto tem enquadramento nos domínios prioritários da saúde e

bem-estar e das TIC.

A Empresa vai contratar um profissional na área para garantir uma gestão e dinamização eficiente

deste novo espaço. Serão ainda contratados 4 colaboradores adicionais, todos jovens e 2 dos quais

qualificados.

CÓDIGO DIDÁTICO, LDA. 30/03/2022 FEDER 398 625,83 398 625,83 239 175,50 203 299,18

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Quatro Vistas - alargamento das capacidades do hotel Four 

Views Baía, com a criação de novos produtos inovadores, com 

o objetivo de acrescentar valor e melhorar a capacidade 

competitiva da empresa.

A empresa Quatrovistas gere o hotel Four Views Baía, na Madeira. Dominando a espetacular Baía

do Funchal e abraçado pelas montanhas que a enquadram, o Four Views Baía Hotel reúne todas as

condições para proporcionar uma estadia de grande tranquilidade com todas as vantagens de um

resort de cidade na ilha da Madeira. O Four Views Baía Hotel proporciona aos seus clientes, uma

oferta de serviços alargada e integrada junto dos seus clientes, procurando oferecer uma prestação

de serviços que garanta a satisfação dos mesmos, e lhe permita colocar-se na vanguarda em

relação aos outros hotéis da região. A estratégia da empresa passa agora por melhorar a oferta,

com novos produtos e serviços, inovadores para a empresa e para a região.

QUATROVISTAS S.A. 30/03/2022 FEDER 4 609 452,79 2 975 724,23 1 487 862,12 1 264 682,80

3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Atlântida - Reforço do Serviço Digital dos Hotéis

No presente projeto, a empresa focaliza a sua atenção na sofisticação dos seus processos e

métodos de comunicação com os seus hóspedes. Os investimentos previstos têm por base

objectivos que vão mais além de simples mudanças de paradigma, pois numa perspectiva global

terão implicações significativas na estratégia a longo prazo.

ATLÂNTIDA-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E 

IMOBILIÁRIOS S.A.
30/03/2022 FEDER 246 633,54 246 633,54 123 316,77 104 819,25
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3. Reforçar a Competitividade das 

Empresas

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
Península - Reforço do Serviço Digital dos Hotéis Cliff Bay

No presente projeto, a empresa focaliza a sua atenção na sofisticação dos seus processos e

métodos de comunicação com os seus hóspedes. Os investimentos previstos têm por base

objectivos que vão mais além de simples mudanças de paradigma, pois numa perspectiva global

terão implicações significativas na estratégia a longo prazo.

PENINSULA-INVESTIMENTOS TURISTICOS S.A. 30/03/2022 FEDER 226 460,93 226 460,93 113 230,47 96 245,90

4. Apoiar a transição para uma economia 

de baixo teor de carbono em todos os 

setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - IV

Evolução tecnológica dos equipamentos de produção para 

obtenção de maior eficiência energética

Aquisição e instalação de Servo - Motores de alta tecnologia para a máquina Rotativa offset,

equipamento principal de impressão da empresa e de equipamentos de medição e análise de

consumo energético,  com o objetivo de aumentar a sua eficiência produtiva e energética

IMPRINEWS - EMPRESA GRÁFICA, LDA 30/03/2022 FEDER 161 001,49 161 001,49 96 600,89 82 110,76

4. Apoiar a transição para uma economia 

de baixo teor de carbono em todos os 

setores

Eficiência energética nas empresas - Valorizar 

2020 - IV

QSJ - Empreendimentos Turisticos, Unip,Lda compromete-se 

a investir em eficiência energética e utilização de energias 

renováveis. Apoiar a transição para economia de baixo teor de 

carbono.

O promotor pretende com este investimento identificar e reduzir o consumo energético do edifício

com a consequente diminuição da pegada carbónica e simultaneamente aumentar o nível de

conforto e satisfação dos clientes. Ser um exemplo e impulsionador de medidas eficientes na

economia e no exercicio da sua atividade. Para tal procurou trabalhar com fornecedores qualificados

e experientes com a garantia do sucesso dos seus objetivos para implementação do investimento

que ronda os 377 mil euros.

QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 

UNIPESSOAL LDA
30/03/2022 FEDER 377 549,14 375 549,14 225 329,48 191 530,06

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Qualificar+ para Empregar 

(desempregados), convite IEM, IP-RAM
REACT_EU - Qualificar+ para Empregar (desempregados)

Esta operação tem como objetivo complementar e desenvolver as competências, aptidões e

conhecimentos dos desempregados, através de um programa constituído por uma componente de

formação teórica e de formação prática, em contexto real de trabalho, por forma a facilitar a sua

inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 30/03/2022 FSE 2 996 436,22 2 996 436,22 2 996 436,22 2 996 436,22

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 

Adultos - REATIVAR
REACT_EU - Estágios Profissionais Adultos – REATIVAR

A medida em causa visa a reintegração profissional de desempregados, essencialmente de longa

duração, através de uma experiência prática em contexto de trabalho, possibilitando-lhes no

imediato uma atualização e/ou adquisição de novas competências que permitam uma melhor

reintegração no mercado de trabalho.

Esta operação pretende ainda, estimular os níveis de contratação de desempregados de difícil

inserção junta das entidades promotoras, através da atribuição de um apoio financeiro com caracter

não reembolsável.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 30/03/2022 FSE 1 995 309,58 1 995 309,58 1 995 309,58 1 995 309,58

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

GEST LIDER II - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E 

GESTÃO LDA
30/03/2022 FSE 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

LUSITANAFORMA-FORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LDA
30/03/2022 FSE 217 800,00 217 800,00 217 800,00 217 800,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

UNBEATABLE REASONS - INVESTIGAÇÃO & 

DESENVOLVIMENTO UNIPESSOAL LDA
30/03/2022 FSE 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

COMPETIR MADEIRA - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, 

LDA
30/03/2022 FSE 58 835,35 58 835,35 58 835,35 58 835,35

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

 SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E 

SERVIÇOS LDA
30/03/2022 FSE 55 290,41 55 290,41 55 290,41 55 290,41

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Formação de Ativos para a 

Empregabilidade
REACT_EU - Formação de Ativos

Ações de atualização de conhecimentos e competências face à introdução de novos equipamentos,

tecnologias e métodos de organização de trabalho e ações de aperfeiçoamento para aprofundar os

conhecimentos e competências face à inovação organizacional introduzida nos processos de

desenvolvimento empresarial.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CRISTOVÃO COLOMBO 30/03/2022 FSE 156 150,38 156 150,38 156 150,38 156 150,38

Fonte: IDR 24 19 115 145,74 17 125 413,10 13 094 169,55 12 074 417,44
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