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5. Proteger o ambiente e promover a 

eficiência de recursos

Promoção do património natural com potencial de 

captação de fluxos turísticos
Selvagens - Treasure Islands

O projeto consubstancia-se na produção de um documentário de 3 episódios (minissérie), com a

duração de 50 minutos cada, para a televisão sobre as Ilhas Selvagens: primeiro episódio - “História

e Lenda”; segundo episódio - “O Verdadeiro Tesouro” e o terceiro episódio - “Ambientes Extremos”.

Em simultâneo com a produção do documentário referida na alínea a), será produzido e publicado

um livro de grande qualidade de imagem, com o registo fotográfico desde a década 40 até às

imagens recolhidas durante essas expedições, e ilustrações do séc. XIX. O projeto SELVAGENS -

TREASURE ISLANDS, visa a promoção e divulgação dos valores naturais, paisagísticos, culturais

e geológicos e as oportunidades de turismo de natureza e científico e uso pelos visitantes, sem que

isto comprometa a conservação de todos os valores referidos, numa perspetiva de manutenção da

autenticidade e integridade deste património.

INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA IPRAM
12/07/2022 FEDER 615 000,00 529 411,77 529 411,77 450 000,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
 Formação para a Inclusão (desempregados)

O “Inclusive Madeira Island - Training Valley Center" tem como objetivo principal, contribuir para a

Inclusão ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades iguais e a participação na RAM.

O principal objetivo é o reforço da qualificação da população adulta desempregada, Inclusão ativa

de grupos vulneráveis, elevar níveis de qualificação, garantir o acesso à à formação em áreas

multidisciplinares.

UNBEATABLE REASONS - INVESTIGAÇÃO & 

DESENVOLVIMENTO UNIPESSOAL LDA
12/07/2022 FSE 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
 Formação para a Inclusão (desempregados)

O projeto formativo, direcionado a pessoas desempregados/as, prioritariamente com baixas

habilitações e socialmente vulneráveis, tem como objetivo o desenvolvimento articulado de

competências pessoais, sociais e profissionais, cuja finalidade primeira é a de promover a

(re)inserção social dos/as formandos/as, suportada na sua integração no mercado de trabalho, mas

também o seu aperfeiçoamento contínuo, apoiada nos sistemas de educação e formação.

LAURA CAROLINA FERNANDES, UNIPESSOAL 

LDA
12/07/2022 FSE 185 335,16 185 335,16 185 335,16 185 335,16

14. Promoção do Emprego e da Inclusão 

Social em consequência dos efeitos 

económicos e sociais da pandemia Covid-

19 (FSE)

REACT_EU - Formação para a Inclusão 

(desempregados)
 Formação para a Inclusão (desempregados)

O projeto visa formar para incluir e aumentar a empregabilidade de pessoas em situação vulnerável

(desempregados/as), direcionando para cursos de formação que vão de encontro às necessidades

reais dos postos de trabalho.

QUALIFICAR F.P. - FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, 

CONSULTORIA E SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA
12/07/2022 FSE 199 500,00 199 500,00 199 500,00 199 500,00

Fonte: IDR 4 1 199 835,16 1 114 246,93 1 114 246,93 1 034 835,16
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