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4. Apoiar a Transição para uma 

Economia de Baixo Teor de Carbono em 

todos os Setores

Promover investimentos em veículos rodoviários 

que utilizem fontes de combustíveis mais limpas

MUSA RL – Mobilidade Urbana Sustentável, Acessível e 

Resiliente

A operação MUSA RL dá continuidade à estratégia de renovação da frota da Horários do Funchal,

garantindo uma maior eficiência energética, conforto e acessibilidade do serviço de transporte

público. O projeto permitirá a aquisição de 19 autocarros EURO VI de 11 metros. Os EURO VI são

considerados “Autocarros Limpos” uma vez que cumprem com o limite máximo de emissões por

autocarro. Para além da sua eficiência energética, as viaturas contribuem para uma maior

acessibilidade da frota urbana, por serem de piso rebaixado, reduzido número de degraus de

acesso e acesso de cadeira de rodas facilitado. Um maior conforto e segurança será também

assegurado através dos sistemas de auxílio à condução e videovigilância, ar condicionado e

facilidades de informação ao cliente. Juntamente com a receção das novas viaturas, será executado

um Plano de Comunicação que pretende abranger o maior número de cidadãos através de

diferentes atividades de comunicação.

HORÁRIOS DO FUNCHAL - TRANSPORTES 

PÚBLICOS S.A.
26/04/2022 FEDER 8 003 010,28 4 139 614,00 4 139 614,00 2 000 000,00

5. Proteger o Ambiente e Promover a 

Eficiência de Recursos

Modernização e reformulação da Rede de 

Qualidade do Ar da RAM

Fornecimento e Atualização de Estruturas e Equipamentos da 

Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região 

Autónoma da Madeira

O projeto consiste na remodelação das estações de qualidade do ar, nomeadamente, o

fornecimento e instalação de novos equipamentos de recolha de dados meteorológicos que

respeitam os requisitos de desempenho dos métodos de referência e todos os trabalhos

necessários de instalação dos mesmos nas Estações, a calibração, afinação e controlo necessários

para o início do normal funcionamento regular dos equipamentos, o fornecimento dos relatórios de

teste e certificados de conformidade de produto, o fornecimento de peças de reserva e consumíveis

necessários ao bom funcionamento dos analisadores durante o prazo de garantia, o fornecimento

dos manuais de operação e manutenção dos novos analisadores, a atualização das ligações

central/estações de monitorização de qualidade do ar através da reconfiguração do software

"ATMIS". Será ainda adquirido um novo abrigo móvel rebocável assente em atrelado para alojar os

analisadores da atual estação móvel de monitorização de qualidade do ar.

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas
26/04/2022 FEDER 79 300,00 79 300,00 79 300,00 67 405,00

9. Investir em Competências, Educação e 

Aprendizagem ao Longo da Vida

AAC - Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

(TESP)
Cursos TeSP

O projeto Cursos Técnico Superiores Profissionais, a realizar no âmbito do eixo “Investir em

Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, visa garantir uma melhoria e

aumento no acesso ao Ensino Superior, de modo a reforçar a massa crítica de competências nas

áreas estratégicas no âmbito do Diagnóstico Prospetivo da RAM para o período 2014-2020.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA 26/04/2022 FSE 1 216 137,61 1 216 137,61 834 699,08 709 494,22

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

Esta candidatura considera o eixo prioritário de Promoção do Emprego e da inclusão social em

consequência dos efeitos económicos e sociais da pandemia COVID-19, com a prioridade de

investimento na Promoção da Recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e

preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia, para a promoção do

emprego e a empregabilidade.

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, 

CONSULTORIA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA
26/04/2022 FSE 93 764,00 93 764,00 93 764,00 93 764,00

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

Pretendemos com este projeto promover a inclusão de ativos empregados, com baixas

qualificações, que passam por processos de desmotivação e de perda de competências,

dificultando a sua participação na vida ativa e profissional e em risco de perda de emprego. Este

projeto dirige-se a ativos empregados, que necessitam de adquirir/atualizar as suas competências

técnicas e socioprofissionais, de forma a conseguirem conversão profissional.

COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 26/04/2022 FSE 90 501,80 68 738,01 68 738,01 68 738,01

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

Com este projeto pretende-se contribuir para a formação continua de adultos da RAM nas áreas de

Cabeleireiro/a e Estética que dotem esta população de competências e saberes práticos para que

que possam ser aplicados no dia a dia. Tendo em conta a atual situação pandémica e a

necessidade de apostar na formação continua dos profissionais ativos, em áreas em constante

evolução é urgente contribuir para a formação continua destes profissionais.

RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA 26/04/2022 FSE 29 872,01 13 500,00 13 500,00 13 500,00

Fonte: IDR 6 9 512 585,70 5 611 053,62 5 229 615,09 2 952 901,23
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