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I – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

1. Metodologia 

  
O presente Plano de Atividades tem como objetivo principal dar a 

conhecer as principais atividades que o IDE, IP-RAM irá desenvolver 
durante o ano de 2015.  

Como metodologia de trabalho, adotámos um procedimento que 

permitisse a participação de todos os colaboradores. Para tal, 
seguimos os seguintes passos: 

  
 Reunião do Conselho Diretivo para discussão dos cenários e 

definição de estratégias e objetivos a adotar; 
 

 Conhecimento interno da estratégia definida bem como dos 
objetivos a prosseguir; 

 
 Reunião dos Diretores com os seus colaboradores no sentido de 

apresentarem propostas de programa e de projetos; 
 

 Compilação das propostas apresentadas e dinamização das 
atividades de planeamento; 

 

 Reunião do Conselho Diretivo com os dirigentes para discussão 
das propostas apresentadas; 

 
 Aprovação da proposta do Plano pelo Conselho Diretivo; 

 
 Envio do Plano de Atividades ao Vice-Presidente do Governo 

Regional; 
 

 Divulgação junto de todos os colaboradores do IDE, IP-RAM, 
assim como no site do IDE. 
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 Breve caracterização do ambiente interno e externo em 

que se insere a atividade do IDE, IP-RAM 

 

2.1 Ambiente interno 

 

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma 
da Madeira (IDE, IP-RAM) foi criado pelo Decreto Legislativo Regional, 

n.º 28-A/99/M de 30 de novembro. O IDE, IP-RAM é um organismo 
de direito público dotado de personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa e financeira e património próprio. 
A Portaria nº. 8/2013, de 7 de fevereiro, veio aprovar os novos 

estatutos do IDE, que passou a denominar-se Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. Deste modo, a estrutura 

organizacional é a seguinte: 
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Desde a sua criação até à presente data, o IDE, IP-RAM vem 
exercendo a sua atividade na ala sul do 3º andar do Edifício Golden, 

sito à Avenida Arriaga, n.º 21-A, na cidade do Funchal. 
 

2.2 Ambiente externo 

 

O ambiente externo é constituído por um conjunto de variáveis 
exógenas que condicionam a atuação do IDE, IP-RAM. Em função da 

sua atividade e do seu âmbito de intervenção, a análise do ambiente 
externo terá de ter em consideração o seu enquadramento na 

Administração Pública Regional e os respetivos contextos político-
legais, económico-financeiros e socioculturais em que se insere bem 

como uma série de stakeholders que com o IDE, IP-RAM colabora 
para o desenvolvimento empresarial, de entre os quais se destacam 

as associações empresariais.  

A nível das variáveis económico-financeiras realça-se as 
orientações macroeconómicas da tutela, as orientações orçamentais, 

as condicionantes do mercado, o nível de desenvolvimento regional e 
os condicionalismos dos fundos estruturais.  

No que respeita às variáveis político-legais é preciso ter em 
consideração o Programa do Governo, as Opções do Plano e toda a 

legislação que direta ou indiretamente condicionam a área de 
intervenção do IDE, IP-RAM, com destaque para as repercussões 

negativas na economia regional resultante da aplicação do Plano de 
Ajustamento Económico e Financeiro da Madeira.  

Na entrada de um novo quadro comunitário 2014-2020, merece 
destaque o facto da Região Autónoma da Madeira continuar a estar 

no Objetivo 2 (Competitividade e Emprego), o que condiciona toda a 
política dos incentivos e estímulos ao investimento, sobretudo ao 

nível das elegibilidades dos investimentos. 

O Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, para o 
período compreendido entre 2014-2020, denominado “Madeira 14-

20”, estrutura contributos próprios para os grandes objetivos da 
Estratégia Europa 2020, tendo presente as prioridades temáticas da 

Política de Coesão, estando consubstanciado no modelo de 
desenvolvimento consagrado no Compromisso Madeira 2020. 

Este Compromisso pretende inserir a RAM nas redes europeias e 
mundiais de IDT através de incentivos dirigidos à fixação de 

investigadores e de empresas geradoras de inovação para a 
Competitividade e o Emprego, assim como promover a utilização de 

energias renováveis e a eficiência energética. 
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Tendo em conta os objetivos temáticos definidos pela Política de 

Coesão, o IDE apresenta-se como organismo intermédio no âmbito 
da gestão do Madeira 14-20, intervindo nos seguintes Eixos 

Prioritários: 
 

 Eixo Prioritário 1 - Reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

 Eixo Prioritário 3 - Reforçar a competitividade das 
empresas; 

 Eixo Prioritário 4 - Apoiar a transição para uma economia 
com baixas emissões de carbono em todos os sectores; 

 Eixo Prioritário 11 - Sobrecustos da Ultraperifericidade. 
 

Assim, em 2015, é importante centrar esforços para proceder à 
adequada preparação, quer da respetiva regulamentação quer dos 

diferentes mecanismos e instrumentos de apoio à gestão dos novos 

sistemas de incentivos, no domínio do investimento, financiamento e 
funcionamento das empresas, em coerência com as estratégias das 

políticas públicas de dinamização da envolvente empresarial para o 
período de 2014-2020. 

A principal finalidade é conseguir promover o crescimento e a 
capacidade competitiva das empresas regionais, contribuindo para o 

reforço do investimento das empresas regionais através de novas 
soluções de financiamento. 

Ao nível das variáveis socioculturais, a atuação do IDE tem em 
conta as condições demográficas da Região, o nível de 

desenvolvimento pessoal e profissional dos seus clientes, bem como 
de todo um conjunto de tradições empresariais que orientam os mais 

diversos agentes económicos regionais. 
Nesta vertente, merece especial destaque a continuação de 

apoios através dos apoios aos sobrecustos das empresas, que tem 

um importante papel na criação e manutenção de postos de trabalho 
e consequente reforço da coesão social. 

Este sistema de incentivos contempla medidas facilitadoras da 
flexibilização da política de apoio ao emprego, através da majoração 

do incentivo a conceder às empresas que optem pela criação líquida 
de postos de trabalho, permitindo paralelamente, às empresas em 

maior dificuldade, uma redução dos postos de trabalho até 25% do 
volume de emprego. 
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2. Identificação dos clientes 

 
Os clientes do IDE, IP-RAM são os destinatários dos seus 

produtos e/ou serviços. No entanto, e para uma maior clarificação 
dos conceitos, torna-se conveniente diferenciar dois tipos de clientes: 

clientes externos e clientes internos.  
Os clientes externos são os destinatários finais dos produtos 

(bens ou serviços). Incluem-se nesta categoria os atuais e potenciais 
investidores, os mais variados agentes económicos dos setores 

secundário e terciário, as estruturas associativas empresariais bem 
como o organismo da tutela, até recentemente a Vice-Presidência do 

Governo Regional e agora a Secretaria Regional da Economia, 
Turismo e Cultura.  

Os clientes internos são os destinatários de cada fase do 
processo produtivo, incluindo-se aqui os serviços (internos e 

externos) e organismos que, com o IDE, IP-RAM, colaboram na 

execução da sua missão, nomeadamente o IDR – Instituto de 
Desenvolvimento Regional, enquanto entidade gestora do Programa 

Operacional. 
 

3. Recursos Humanos e Financeiros 

 

4.1 Recursos Humanos 

 

O IDE, IP-RAM conta atualmente com 35 colaboradores 
permanentes, assim distribuídos: 

 
 

RECURSOS HUMANOS   DIRIGENTE 

CARREIRA 
DE 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

CARREIRA 
DE 

ASSISTENTE 
TÉCNICO 

CARREIRA DE 
ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

                
TOTAL 

  HOMENS 6 8 1 1 16 
TOTAL EFECTIVOS 

MULHERES 5 7 7 0 19 
  

TOTAL 11 15 8 1 35 

CONTRATO DE TRAB. EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO 

H 3 8 1 1 13 

M 5 7 7 0 19 

TOT. 8 15 8 1 32 

OUTROS 

H 3 0 0 0 3 

M 0 0 0 0 0 

TOT. 3 0 0 0 3 
  

TOTAL 11 15 9 0 35 
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Quadro 1 – Recursos humanos. 

 
No exercício de 2015, e à semelhança do que já constatamos no 

ano anterior, para fazer face ao aumento do volume de trabalho que 

se tem vindo a verificar, o IDE, IP-RAM precisaria de admitir mais 
técnicos da carreira técnica superior. 

Contudo, devido às restrições financeiras resultantes do plano de 
ajustamento económico e financeiro, não deverá ser possível 

responder a estas necessidades. 
 

4.2 Recursos Financeiros 

 

O orçamento previsto para o ano de 2015 é o seguinte: 
 

 

ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2015 

Aquisição de bens e serviços 30.500 

Despesas com pessoal 933.600 

Outras despesas correntes  

PIDDAR 58.601.200 

Outros 700.000 

TOTAL (Euros) 60.265.300 

Quadro 2 – Recursos financeiros. 

 

 

4.3 Tipificação dos serviços fornecidos 

 
 

- Serviços fornecidos no âmbito dos sistemas de incentivos: 

 
 Informação geral sobre os sistemas de incentivos; 

 Receção de candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos; 
 Análise das candidaturas; 

 Cálculo dos montantes do incentivo a conceder; 
 Contratualização dos apoios a conceder; 

 Acompanhamento e controlo dos projetos apoiados. 
 

 
- Serviços fornecidos no âmbito do apoio financeiro às empresas: 

 
 Comparticipações financeiras diretas; 
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 Empréstimos em regime de cofinanciamento com instituições de 

crédito ou parabancárias; 
 Subscrição de obrigações ou de fundos consignados; 

 Subsídios reembolsáveis com bonificação de taxa de juro; 
 Prestação de garantias; 

 Participações no capital. 
 

 
- Serviços fornecidos no âmbito do apoio à cooperação e 

internacionalização: 
 

 Divulgação de informação sobre ações de cooperação e dos 
apoios à internacionalização; 

 Participação em redes de cooperação, nomeadamente no 
Grupo de Cooperação Económica Bilateral Madeira – Canárias 

 Serviços fornecidos no âmbito da divulgação de informação: 

 Participação em feiras e congressos; 
 Organização de seminários e conferências; 

 Elaboração de suportes informativos (em suporte papel e 
eletrónico). 

 
 

- Serviços fornecidos no âmbito da gestão dos parques empresariais: 
 

 Participação no capital da sociedade gestora dos parques 
empresariais; 

 
 

- Serviços fornecidos no âmbito do CFE: 
 

 Acompanhamento, no âmbito das suas atribuições, do Centro 

de Formalidades das Empresariais do Funchal, um serviço de 
atendimento e de prestação de informações aos utentes que tem 

por finalidade facilitar os processos de constituição, alteração ou 
extinção de empresas e atos afins. 
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II – MISSÃO E OBJETIVOS 
 

1. Missão do IDE  

 
O IDE tem por missão promover o desenvolvimento, a 

competitividade e a modernização das empresas do sector secundário 
e terciário da Região Autónoma da Madeira, em especial das micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

2. Visão 

 
O Parceiro no desenvolvimento empresarial da Região Autónoma 

da Madeira. 
 

3. Valores 

 

Qualidade e melhoria contínua 
 

Rigor e eficácia 
 

Empreendedorismo e inovação 
 

 

4. Atribuições 

 

No âmbito das suas atribuições o IDE, IP-RAM presta serviços às 
empresas da Região Autónoma da Madeira com o objetivo de 

promover o desenvolvimento empresarial, nomeadamente: 
 

a) Assegurar a gestão e articulação de todos os instrumentos 
de apoio ao investimento, financiamento e funcionamento 

às empresas da Região Autónoma da Madeira, de âmbito 
regional, nacional e comunitário, nos termos da legislação 

aplicável; 
 

b) Promover medidas de apoio ao desenvolvimento 
empresarial em especial nas áreas do empreendedorismo, 

inovação empresarial, desenvolvimento tecnológico, 

sociedade do conhecimento, tecnologias de informação e 
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comunicação, qualidade, ambiente e energia, expansão 

empresarial para novos mercados, captação de investimento 
direto estruturante, revitalização empresarial, compensação 

dos sobrecustos permanentes da economia regional; 
 

c) Dinamizar e gerir os instrumentos de política de 
reestruturação empresarial, nomeadamente no âmbito do 

saneamento financeiro e transmissão da propriedade e da 
gestão; 

 
d) Cooperar com organizações congéneres ou outras 

entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
nomeadamente no âmbito da Comissão Europeia, em ações 

que possam contribuir para a realização do seu objeto 
estatutário, promovendo, mais especificamente, o 

intercâmbio de iniciativas a favor das PME; 

 
e) Promover a criação de novas empresas, o fortalecimento, 

modernização e aumento de competitividade de empresas 
existentes e a cooperação entre elas; 

 
f) Criar mecanismos facilitadores do acesso à informação 

necessária ao exercício da atividade empresarial através de 
um sistema de balcões multiserviços, integrados e 

especializados, articulando com outros canais de 
distribuição; 

 
g) Participar, cooperar e/ou apoiar institutos, sociedades, 

associações ou outras entidades que possam contribuir para 
o desenvolvimento económico;  

 

h) Acompanhar e fiscalizar os projetos objeto de auxílios 
comunitários, nacionais e regionais na Região Autónoma da 

Madeira; 
 

i) Criar mecanismos facilitadores do acesso aos mercados de 
capitais e financeiro, nomeadamente linhas de crédito, 

capital de risco, garantia mútua, business angels ou outras 
formas de financiamento; 

 
j) Promover estratégias concertadas com o sector financeiro 

que visem facilitar o processo de avaliação das empresas 
para o acesso a financiamento; 

 



 

 
  PLANO ESTRATÉGICO 
  E DE ATIVIDADES 2015 

 

 

 

 12/20 

k) Promover a divulgação junto do tecido empresarial de todos 

os instrumentos de apoio ao sector secundário e terciário. 
 

 

5. Orientações Estratégicas  

 
OE1 - Promover o crescimento e a capacidade competitiva das 

empresas regionais 
 

OE2 - Contribuir para o reforço do investimento das empresas 
regionais através de novas soluções de financiamento. 

 
OE3 - Fomentar o desenvolvimento de uma cultura de qualidade 

e melhoria contínua no IDE. 
 

OE4 – Afirmar a identidade e a imagem do IDE junto das 

empresas e dos empresários.  
 

OE5 - Aprofundar a utilização do sistema de informação na sua 
vertente de gestão estratégica nomeadamente na atualização de 

informação interna e para o exterior, nos indicadores de desempenho 
dos funcionários, dirigentes, unidades orgânicas e do instituto. 
 

 

6. Objetivos a Atingir  

 

Objetivos operacionais de eficácia 
 
 

OO1 – Implementar os novos sistemas de incentivos ao 

investimento. 

 
OO2 – Implementar o regime de auxílios ao funcionamento. 

 
003 – Operacionalizar os instrumentos de engenharia financeira. 

 
Objetivos operacionais de eficiência 

 
OO4 – Desenvolver ações de divulgação e promoção dos 

instrumentos de apoio. 
 

OO5 – Criação de um novo site, mais dinâmico e atrativo. 
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Objetivos operacionais de qualidade 
 

OO6 - Atingir um nível de satisfação dos clientes ≥ a 3 numa 
escala de 1 a 5. 
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III – ATIVIDADES PREVISTAS  
 

1. Instrumentos de apoio ao tecido empresarial 

 
O ano de 2015 é o ano do início efetivo do novo período de 

programação 2014-2020. Daí que seja necessário estabelecer os 
novos mecanismos de apoio às empresas, através de uma adequada 

preparação, quer da respetiva regulamentação quer dos diferentes 

mecanismos e instrumentos de apoio à gestão dos novos sistemas de 
incentivos, propondo à tutela o enquadramento legal de referência de 

um conjunto de instrumentos de apoio ao investimento, 
financiamento e funcionamento das empresas, em coerência com as 

estratégias das políticas públicas de dinamização da envolvente 
empresarial para o período de 2014-2020, com especial incidência ao 

nível das seguintes áreas de intervenção: 
 Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e 

da inovação; 
 Reforço da competitividade das empresas; 

 Apoio da transição para uma economia com baixas 
emissões de carbono em todos os sectores; 

 Compensação dos custos adicionais da ultraperificidade. 
 

A atuação do IDE sobre as áreas anteriormente definidas, 

compreenderão as seguintes iniciativas: 
 Promoção de ações empresariais e favorecimento de 

estratégias empresariais inovadoras e competitivas através 
de sistemas de incentivos financeiros à base produtiva 

regional e ao funcionamento; 
 Consolidação e alargamento das formas de financiamento 

das empresas; 
 Promoção de áreas estratégicas de desenvolvimento; 

 Melhoria da envolvente empresarial, visando promover a 
competitividade e a coesão para o crescimento sustentável 

através da aposta na criação de instrumentos facilitadores 
da ação empresarial. 

 
Os instrumentos de apoio a utilizar, são os seguintes: 

 Sistemas de incentivos; 

 Dinamização de infraestruturas de apoio direto às 
empresas; 

 Dinamização de serviços de apoio à atividade empresarial. 
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Complementarmente aos instrumentos atrás referidos, o IDE 

continuará a disponibilizar mecanismos facilitadores do acesso aos 
mercados de capitais e financeiro, nomeadamente Capital de Risco, 

Garantia Mútua ou outras formas de financiamento. 
Para além do arranque no novo período de programação, o IDE 

irá, durante 2015, deter o controlo, acompanhamento e pagamento 
dos incentivos relativos a projetos aprovados no âmbito do anterior 

quadro comunitário. 
 

De uma forma geral, importa referir algumas estratégias 
prioritárias: 

 
 No exercício de 2015, o IDE pretende continuar a fazer 

pagamentos no âmbito de projetos aprovados no anterior 
quadro comunitário; 

 

 Proceder à análise e aprovação ou não aprovação dos 
projetos apresentados nos diferentes instrumentos de 

apoio ao investimento e ao funcionamento, até 30/6/2014; 
 

 Face aos montantes do overbooking já atingido para o Eixo 
I e II do PO Intervir +, em 2014, continua-se a prever a 

intensificação do acompanhamento dos projetos com o 
objetivo de proceder à anulação dos mesmos, de forma a 

reduzir a taxa de overbooking; 
 

 O IDE prevê continuar a recorrer a outsourcing para dar 
cumprimento ao contrato de delegação de competências 

celebrado entre o IDR, IP-RAM e o IDE, IP-RAM, no que 
respeita às verificações no local. 

 
 

1.1 Apoio ao investimento  

 

 
 Sistema de Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da Madeira 
(INTERNACIONALIZAÇÃO 2020). 

 Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo da Região 
Autónoma da Madeira (EMPREENDER 2020); 

 Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação 
Empresarial da Região Autónoma da Madeira 

(VALORIZAR 2020); 
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 Sistema de Incentivos à Produção de Conhecimento 

Científico e Tecnológico da Região Autónoma da Madeira 
(PRÓ-CIÊNCIA); 

 Sistema de Incentivos à inovação (INOVAÇÃO 2020). 
 

 

1.2 Apoio ao funcionamento 

 
 Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais 

das empresas da Região Autónoma da Madeira 
(FUNCIONAMENTO 2020). 

 
 

1.3 Apoio financeiro às empresas 

 

 Linhas de crédito; 

 Fundos de investimento; 
 Capital de risco, etc. 

 
 

2. Apoio à cooperação e internacionalização 

 

 Participação do IDE, IP-RAM em eventos de cooperação; 
 Divulgação, junto dos empresários e das suas associações 

empresariais, de informação relativa a ações de cooperação 
empresarial e de apoios à internacionalização; 

 Consolidação das medidas protocoladas entre a Região 
Autónoma da Madeira e a Comunidade Autónoma de Canárias, tendo 

em vista a cooperação económica e empresarial; 
 Consolidação das medidas protocoladas entre o IDE, a ACIF e 

a Fundação AIP, tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas para 

a crescente internacionalização das empresas da Região Autónoma da 
Madeira; 

  Consolidação das medidas protocoladas com a AICEP - 
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tendo 

em vista a definição das linhas gerais de colaboração para o 
desenvolvimento e concretização de iniciativas e de instrumentos que 

concorram para a crescente internacionalização das empresas da 
Região Autónoma da Madeira, em particular para o aumento das suas 

exportações e de bens e serviços, para o fomento do investimento 
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empresarial e para o reforço da competitividade e da imagem das 

empresas madeirenses nos mercados externos, facilitando o 
desenvolvimento das suas estratégias de internacionalização; 

 Enquadrada na Rede de agências do IAPMEI e em articulação 
com a AICEP, continua-se a prever a abertura da Loja da Exportação 

na Madeira. A nova loja visa prestar apoio na formulação de 
estratégias de abordagem a mercados internacionais, dar informação 

sobre mercados, prestar assistência na procura e contacto com 
parceiros locais, informar sobre instrumentos financeiros de apoio à 

internacionalização e dinamizar as oportunidades de negócio; 
 Consolidação das medidas protocoladas entre o IDE, a ACIF e 

a AEP – Associação Empresarial de Portugal, que têm por objeto a 
definição das linhas gerais de colaboração entre estas entidades 

tendo em vista o desenvolvimento e a concretização de iniciativas 
que concorram para a crescente internacionalização das empresas da 

Região. 

 
 

 

3. Divulgação e informação 

 
Ações de divulgação e informação a desenvolver em 2014: 

 
 

TIPO DE 

AÇÕES 

 

 

 

MEIOS 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

Anúncios na 

imprensa escrita 

 

 
Jornais 

regionais 

 
Divulgação da criação ou alteração dos diferentes instrumentos de apoio ao 
tecido empresarial da Região. 
 

 

Anúncios 

publicitários ou 

não noutros 

meios 

 
Rádios 

regionais 
 

 
Spot publicitário de divulgação dos diferentes instrumentos de apoio ao tecido 
empresarial da Região. 

 
Outros 

 
Publicitação através da listagem dos beneficiários entregue no IDR para 
publicação no Jornal Oficial. 
 

 

 

Trípticos ou 

panfletos 

 
Brochuras e 
outros meios 
em suporte 

papel 

 
Brochuras de divulgação para os diferentes instrumentos de apoio ao tecido 
empresarial da Região. 
 

 
Brochuras de divulgação dos programas de cooperação empresarial em que o 
IDE, IP-RAM intervém. 
 

Exposições 

empresariais 

 
Stand 

 
Presença nos seguintes eventos: Expomadeira, FIC e Expo Porto Santo. 
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Conferências 

/ reuniões de 

informação e de 

esclarecimento 

 
 

Seminários 
/ workshops 

 
 
Seminários sobre os diferentes sistemas de incentivos ao investimento, 
financiamento e funcionamento das empresas. 

 

 

Atualizações 

diárias na 

Internet 

 
 
 

Internet 

 
- Manutenção regular do site do IDE, IP-RAM com informação relativa aos 
diferentes sistemas de incentivos ao investimento, financiamento e 
funcionamento das empresas, nomeadamente FAQ, material de candidatura, 
legislação, indicadores de execução, etc. 
- Continuidade de publicação da newsletter eletrónica do IDE; 
- Publicação diária de notícias e informações pertinentes nas diferentes redes 
sociais. 

 

 

4. Organização interna e informática 

 

 Atualização / Criação / Desenvolvimento de ferramentas 
informáticas de suporte e interligação a diferentes serviços; 

 
 Manutenção e consolidação do Sistema de Informação; 

 
 Identificação e melhoramento dos processos e projetos 

internos; 
 

 Gestão da infraestrutura Tecnológica e da informação; 
 

 Gestão de recursos informáticos. 
 

 

5. Gestão administrativa e financeira 

 

 Execução e controlo da execução do orçamento privativo do 
IDE, IP-RAM; 

 
 Execução e controlo da execução dos programas inscritos no 

PIDDAR; 
 

 Elaboração da “Conta de Gerência”; 
 

 Gestão da tesouraria do IDE, IP-RAM: 
- Pagamentos a fornecedores 

- Pagamentos de Incentivos 
- Pagamentos IDE, IP-RAM 
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- Acompanhamento e gestão de bancos; 

 
 Gestão de Pessoal: 

- Quadro de Pessoal 
- Categorias e carreiras 

- Remunerações (enquadramento, abonos e descontos) 
- Registo da assiduidade 

- Mapa de férias; 
 

 Registo de correspondência; 
 

 Atendimento e encaminhamento 
 

 
 

 

6. Parques empresariais 

 

 Participação de 49% no capital social da Madeira Parques 
Empresariais, S.A. e acompanhamento das suas ações. 

 
 

7. Centro de Formalidades das Empresas 

 

 Facilitação da iniciativa empresarial no que diz respeito aos 
processos legais de constituição, alteração de pactos sociais, extinção 

de sociedades e registo de marcas e logotipos; 
 Prestar níveis de serviço elevado superando as expectativas 

do cliente; 
 Apostar na divulgação dos serviços. 

 

 

8. Atualização e formação 

 
 Promover a participação dos funcionários do IDE, IP-RAM em 

ações de formação e atualização profissional. 
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9. Implementação do processo de melhoria  

 
 Identificação das ações de melhoria que o IDE, IP-RAM deve 

realizar, tendo em vista a sua concretização, de modo a melhorar a 
sua eficácia, eficiência e a satisfação do cidadão/clientes e outras 

partes interessadas. 
 

 

10. Outras atividades 

 
 

 Cooperação com a AJEM, CEIM e ACIF no âmbito do 
empreendedorismo. 

 
 Consolidação das medidas protocoladas com a ASSICOM, com 

o objetivo de melhorar os níveis de eficácia das iniciativas, 

otimizando os recursos das duas entidades. 


