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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

REACT_EU - Investimentos na melhoria das 

infraestruturas de saúde, equipamentos e 

material médico, que garantam uma eficaz 

cobertura dos cuidados de saúde e uma resposta 

mais eficiente ao combate à pandemia Covid-19

Hospital Dr. Nélio Mendonça - Reabilitação do Bloco Operatório

Decorrente da sua antiguidade e correspondente degradação estrutural, foi considerada imperativa

a execução de uma intervenção urgente de reabilitação do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio

Mendonça, de forma a poder ser assegurada a atividade cirúrgica até à entrada em funcionamento

do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Tal intervenção de reabilitação é

manifestamente imprescindível, de forma a salvaguardar a segurança clínica do doente.

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS
26/05/2022 FEDER 2 776 384,50 2 776 384,50 2 776 384,50 2 776 384,50

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 26/05/2022 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 -REACT_EU-Jovem Empreendedor, convite 

IEM, IP-RAM
REACT_EU - Jovem Empreendedor

A medida visa fomentar o espírito empreendedor dos jovens desempregados, proporcionando-lhes

conhecimentos e competências necessárias à concretização de uma ideia de negócio. O programa

prevê formação teórica, apoio financeiro aos projetos de investimento que apresentem viabilidade

técnica, económica e financeira e, ainda, consultoria na sua fase de implementação.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 26/05/2022 FSE 149 770,32 149 770,32 149 770,32 149 770,32

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Prémio à manutenção de 

posto de trabalho, convite IEM, IP-RAM

REACT_EU - Apoios à Contratação e Prémio à manutenção de 

posto de trabalho

O programa em causa pretende mitigar os efeitos da COVID-19 na economia local, em especial

com a adoção de medidas de emprego que fomentem a criação e a manutenção de postos de

trabalho e contribuam para a sustentabilidade e a viabilidade das empresas. Assim, foi determinada

a atribuição de um prémio sob a forma de apoio financeiro, com caráter excecional e transitório.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 26/05/2022 FSE 159 588,00 159 588,00 159 588,00 159 588,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

AAC - REACT_EU - Prémio à manutenção de 

posto de trabalho-CRIEE, convite IEM, IP-RAM

REACT_EU - Prog. de Estímulo ao Empreendedorismo de 

Desempregados e Prémio à manutenção de posto de trabalho - 

CRIEE

O programa em apreço pertence a um conjunto de medidas determinadas pelo Governo da RAM no

sentido de mitigar os efeitos da COVID-19 na economia local, em especial com a adoção de

medidas de emprego que fomentem a criação e a manutenção de postos de trabalho e contribuam

para a sustentabilidade e a viabilidade das empresas.

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 26/05/2022 FSE 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00

Fonte: IDR 5 10 133 873,50 10 133 873,50 10 133 873,50 10 133 873,50
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