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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 2020.  

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 Secretário Regional da Economia do Governo 

Regional; 

 Divulgação junto de todos os colaboradores do IDE, IP-RAM, assim como no site 

do IDE, IP-RAM. 
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2. Breve caraterização 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, entretanto alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2015/M de 14 

de agosto. 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,IP-RAM, 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 e os parceiros internacionais envolvidos em projetos de cooperação. 

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 a reprogramação do PO Madeira 14-

20, cujo reforço dos eixos afetos à competitividade, vai permitir reabrir as candidaturas no 

âmbito dos diferentes sistemas de incentivos. 

Importa mencionar que 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. 



Plano Estratégico e de Atividades  2020
 

 5  

 

Tendo em conta os objetivos temáticos definidos pela Política de Coesão, o IDE, IP-RAM 

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. 

Importa reabrir no decurso do primeiro semestre de 2020 os sistemas de incentivos ao 

Empreender 2020, Valorizar 2020 na PI 3c (Apoio à criação e alargamento de capacidades 

avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços) e na PI 4b (Eficiência energética e 

utilização de energias renováveis nas empresas), Internacionalizar 2020 e PRÓCIÊNCIA 2020, 

recorrendo se necessário ao overbooking, com o objetivo de a região utilizar a totalidade da 

dotação FEDER inscrita no PO Madeira 1420. 

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, IP-RAM 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 auxílios 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, denominado Funcionamento 2020, 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 ligeira redução dos postos 

de trabalho, com a consequente penalização do incentivo. 
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3. 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 - a Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira.  

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. 

 

4. Recursos humanos e financeiros 

4.1. Recursos humanos 

O IDE, IP-RAM conta a 31 de dezembro de 2019 com 36 colaboradores, assim 

distribuídos: 

RECURSOS HUMANOS Dirigente 
Carreira de 

técnico 
superior 

Carreira de 
assistente 

técnico 

Carreira de 
assistente 

operacional 

Carreiras e 
categorias 

subsistentes 
Total 

  H 4 7 1 1 0 13 

Total efectivos M 4 11 8 0 0 23 

  T 8 18 9 1 0 36 

  H 4 0 0 0 0 4 

Nomeação M 4 0 0 0 0 4 

  T 8 0 0 0 0 8 

Contrato por 
tempo 

indeterminado 

H 0 5 1 1 0 7 

M 0 4 6 0 0 10 

T 0 9 7 1 0 17 

Contrato a termo 
resolutivo, certo 

ou incerto 

H 0 2 0 0 0 2 

M 0 7 2 0 0 9 

T 0 9 2 0 0 11 

Total   8 18 9 1 0 36 

Quadro 1 – Recursos humanos. 
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Para fazer face ao aumento do volume de trabalho que se tem vindo a verificar a equipa 

será reforçada no decorrer do exercício de 2020 fruto de dois procedimentos concursais 

lançados em dezembro de 2019 para o recrutamento de 3 licenciados em Economia ou Gestão 

e 3 assistentes técnicos operacionais. 

4.2. Recursos financeiros 

O orçamento previsto para o ano de 2020 é o seguinte: 

ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2020 

Aquisição de bens e serviços 32.000 

Despesas com pessoal 889.663 

PIDDAR 41.687.501 

Outros 200.000 

TOTAL (Euros) 42.809.164 

Quadro 2 – Recursos financeiros. 

4.3. Tipificação dos serviços fornecidos 

Seguidamente estão identificados os serviços prestados pelo IDE, IP-RAM no âmbito das suas 

atribuições, segmentados por áreas: 

 Serviços fornecidos no âmbito dos sistemas de incentivos: 

o Informação geral sobre os sistemas de incentivos; 

o Receção de candidaturas aos diferentes sistemas de incentivos; 

o Análise das candidaturas; 

o Cálculo dos montantes do incentivo a conceder; 

o Contratualização dos apoios a conceder; 

o Verificações administrativas e no local; 
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o Acompanhamento e controlo dos projetos apoiados. 

 Serviços fornecidos no âmbito do apoio financeiro às empresas: 

o Comparticipações financeiras diretas; 

o Empréstimos em regime de cofinanciamento com instituições de crédito ou 

parabancárias; 

o Subscrição de obrigações ou de fundos consignados; 

o Subsídios reembolsáveis com bonificação de taxa de juro; 

o Prestação de garantias; 

o Participações no capital. 

 Serviços fornecidos no âmbito do apoio à cooperação e internacionalização: 

o Divulgação de informação sobre ações de cooperação e dos apoios à 

internacionalização; 

o Participação e divulgação nos quatro projeto de cooperação inter-regional, 

aprovados no âmbito do Interreg MAC, denominados CARPE GIGEM, CUSTOMS, 

SMART-ECO e SMARTBLUEF; 

o  Divulgar os resultados do projeto de cooperação HOCARE - Promoção de soluções 

inovadoras em cuidados domiciliários, financiado pelo Interreg Europe; 

o Participação em redes de cooperação internacional. 

 Serviços fornecidos no âmbito da divulgação de informação: 

o Participação em feiras e congressos; 

o Organização de seminários e conferências; 

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

 Serviços fornecidos no âmbito da gestão dos parques empresariais: 

o Participação no capital da sociedade gestora dos parques empresariais; 

 Serviços fornecidos no âmbito do Centro de Formalidades das Empresas: 

o Constituição dos seguintes tipos de entidades: sociedades civis sob forma 

comercial, sociedades por quotas, sociedades unipessoais por quotas, sociedades 

em nome coletivo, sociedades anónimas, sociedades em comandita e associações 

através da modalidade associação na hora; 
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o Realização de transformações de sociedades, alterações ao pacto social de 

sociedades, cessão de quotas de sociedades, dissolução de sociedades, 

reconhecimentos e pedidos de registo de propriedade industrial; 

o Requisição da Certidão comercial em papel e/ou código de acesso à certidão 

permanente e pedido do cartão da empresa; 

o Apoio às empresas potencialmente exportadoras, contribuindo para o aumento da 

base exportadora nacional (Loja de Exportação); 

o Serviço de atendimento técnico informativo sobre as mais diversas matérias 

relacionadas com a vida das empresas (sistemas de incentivos em vigor, 

instrumentos financeiros; benefícios fiscais ao investimento; projetos 

estruturantes regionais (PER); licenciamentos, situações relacionadas com 

iniciativas locais de emprego, publicações disponíveis nas diferentes áreas da vida 

das empresas, entre outras). 
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II - MISSÃO E OBJETIVOS 
 

1. Missão do IDE, IP-RAM 

O IDE, IP-RAM 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, visando o reforço da inovação, do 

empreendedorismos e do investimento empresarial. 

 

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: 

 Colaborar ativamente no estudo e definição de medidas de política sectorial; 

 Executar iniciativas e políticas de estímulo à competitividade empresarial, 

designadamente, das micro, pequenas e médias empresas (PME) ao longo de todo 
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o seu ciclo de existência, funcionando como interlocutor privilegiado na relação 

das mesmas com o Estado; 

 Participar na definição, acompanhar e promover a execução das medidas de 

política que se enquadrem no seu âmbito de competência, incluindo as que 

assumem a natureza de sistemas de incentivos, visando a sua harmonização e 

consistência; 

 Colaborar com os serviços, organismos e demais entidades competentes da 

Administração Pública na preparação de legislação relativa à regulação e 

regulamentação da atividade empresarial, nomeadamente a que tenha impacto 

nas PME; 

 Emitir parecer e acompanhar as diversas iniciativas e políticas públicas no âmbito 

do reforço da competitividade das empresas, em especial das PME, assegurando a 

uniformidade dos seus critérios; 

 Assegurar a gestão e articulação de todos os instrumentos de apoio ao 

investimento, financiamento e funcionamento às empresas da Região; 

 Promover medidas de apoio ao desenvolvimento empresarial, nomeadamente nas 

áreas do empreendedorismo, inovação empresarial, investigação e 

desenvolvimento tecnológico (I&DT), sociedade do conhecimento, tecnologias de 

informação e comunicação, qualidade, ambiente e energia, expansão empresarial 

para novos mercados, captação de investimento direto estruturante, revitalização 

empresarial e compensação dos sobrecustos permanentes da economia regional; 

 Desenvolver estratégias de eficiência coletiva a favor das PME´s conducentes à 

melhoria das condições da envolvente empresarial e ganhos de escala, 

nomeadamente a simplificação administrativa, assistência técnica e tecnológica; 

 Promover a inserção de quadros qualificados nas empresas; 
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 Promover as condições propícias à captação, realização e acompanhamento de 

projetos de investimento estruturantes para a Região; 

 Gerir os instrumentos de política de reestruturação e revitalização empresarial, 

nomeadamente através de mecanismos de recuperação extrajudicial de empresas, 

de saneamento financeiro e de transmissão da propriedade e da gestão; 

 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; 

 Executar iniciativas e políticas de apoio ao investimento empresarial que 

promovam e articulem os instrumentos de dinamização e disseminação das 

atividades de capital de risco, de titularização de créditos e garantia mútua, bem 

como os instrumentos de capitalização empresarial; 

 Criar mecanismos facilitadores do acesso à informação necessária ao exercício da 

atividade empresarial através de um sistema de balcões multisserviços, integrados 

e especializados, articulando com outros canais de distribuição; 

 Prestar apoio técnico e financeiro às empresas, bem como a outras entidades 

públicas ou privadas, com vista à realização das suas atribuições e competências; 

 Promover a divulgação junto do tecido empresarial de todos os instrumentos de 

apoio ao sector secundário e terciário; 

 Participar, cooperar e/ou apoiar institutos, sociedades, associações ou outras 

entidades que possam contribuir para o desenvolvimento económico das 

empresas; 

 Celebrar protocolos com outras instituições sobre matérias de interesse ao 

desenvolvimento empresarial da Região; 

 Participar em redes transnacionais de organizações congéneres, promovendo o 

intercâmbio específico de iniciativas a favor das PME, no âmbito das suas 
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competências e atribuições, em articulação com as entidades públicas com 

atribuições na área da coordenação geral das relações internacionais; 

 Intervir na gestão de áreas e parques empresariais vocacionados para instalação de 

empresas, nomeadamente para promoção de dinâmicas de inovação, de agregação 

empresarial e de sinergia logística; 

 Assegurar a representação oficial do Governo Regional em todas as iniciativas 

regionais, nacionais e comunitárias que se reportem a assuntos da sua 

competência. 

 

5. Orientações estratégicas  

No enquadramento atual estando o IDE, IP-RAM numa posição afirmada perante o tecido 

empresarial da RAM, pretende-se desenvolver em reforço e consonância com a atividade 

governativa as ações dos anos anteriores direcionando a sua orientação para privilegiar os 

resultados externos. Os objetivos estratégicos 1, 2 e 5 representam em conjunto 75% do 

impacto da intervenção do instituto. 

OE1 - Promover o crescimento e a capacidade competitiva das empresas regionais e 

dinamizar soluções alternativas de financiamento.  

OE2 - Contribuir para o reforço do investimento das empresas regionais nas áreas da 

inovação, do empreendedorismo, das TIC´s, da eficiência energética e da investigação e 

desenvolvimento tecnológico. 

OE3 – Fomentar, em parceria com entidades regionais, nacionais e internacionais, o 

desenvolvimento de ações que promovam o reforço da notoriedade da região e 

contribuam para a internacionalização da economia regional. 

OE4 – Afirmar a identidade e a imagem do IDE, IP-RAM junto das empresas e dos 

empresários.  

OE5 – Contribuir para o cumprimento das metas definidas nas “medidas de aceleração do 

Portugal 2020” que aponta para um incremento da taxa de compromisso e da taxa de 

execução financeira do Portugal 2020. 
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6. Objetivos a atingir  

 

Objetivos operacionais de eficácia 

001 – Assegurar um aumento da taxa de compromisso acumulada dos sistemas de incentivos 

do PO Madeira 14-20 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

Taxa de compromisso 

acumulada = Total Aprovações / 

Dotação Global 

<95% >=95% a < 100% >=100% 

Fonte de verificação: Sistema de informação dos Programas Operacionais (SIGMA) 

 

02 – Assegurar a abertura das candidaturas aos beneficiários finais (empresas) no âmbito 

dos Instrumentos Financeiros de Dívida e Capital/Quase Capital 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

Número de medidas 

disponibilizadas às empresas 

através de instrumentos. 

< 2 >=2 a <=3 > 3 

Fonte de verificação: Balcão 2020 

 

003 – Reabrir as candidaturas dos sistemas de incentivos à atividade empresarial 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

 

N.º Sistema de incentivos 

<=1 > 1 a <=3 >=4 

Fonte de verificação: SIGMA / Data de publicação dos avisos de abertura. 
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004 – Assegurar um aumento da taxa de execução financeira acumulada dos sistemas de 

incentivos do PO Madeira 14-20 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

Taxa de execução financeira = 

Pagamentos Acumulados / 

Aprovações Acumuladas 

 

<65% >=65% a<70% >=70% 

Fonte de verificação: SIGMA 

Objetivos operacionais de eficiência 

005 – Desenvolver ações de divulgação e promoção no âmbito da atuação do Instituto. 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

 

Número de ações de divulgação 

 

<5 >=5 a <=10 >10 

Fonte de verificação: Comprovativos da realização das sessões. 

 

OO6 – Incrementar a participação do IDE, IP-RAM nos projetos de cooperação internacional 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

Número de projetos de cooperação 

com participação do IDE, IP-RAM 
<=1 >=2 a <=3 >=4 

Fonte de verificação: IOLF / SIMAC - Projetos aprovados 
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Objetivos operacionais de qualidade 

007 – Atingir um nível de satisfação dos clientes ≥ a 3 numa escala de 1 a 5. 

Indicador Incumprimento Cumprimento Superação 

 

(Nº de clientes satisfeitos / Nº total de 

respostas) * 100 

 

<60% >=60 a <= 70% >70% 

Fonte de verificação: Relatório do inquérito de satisfação aos clientes. 

Objetivos mais relevantes 

Para efeitos do artigo 17.º do DLR n.º27/2009/M, considera-se que os Objetivos Operacionais 

001, 003 e 007 são os mais relevantes. 
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7. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)  

   

Secretaria Regional de Economia
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM (IDE, IP-RAM)

Superou Atingiu Não atingiu

 EFICÁCIA 
Indicador 

 

Ind. 1 (100%) >95% >=95% a <100% <100%

 
Ponderação 10%

 

Ind. 2 (100%) >2 >=2 a <=3 <3

 

Ponderação 10%

OO3 -Reabrir as candidaturas dos 

sistemas de incentivos à atividade 

empresarial

Ind. 3 (100%)  N.º Sistema de incentivos  2

 SIGMA/Data de 

publicação dos avisos 

de abertura.

>=1 >1 a <=3 <=4

Ponderação 10%

Ponderação 10%

 EFICIÊNCIA 

Indicador

Ind. 5 (100%) 5 >5 >=5 a <=10 <10

Ponderação 10%

OO6 - Incrementar a participação do 

IDE, IP-RAM nos projetos de 

cooperação internacional

Ind. 6 (100%)
 Número de projetos de cooperação com participação 

do IDE, IP-RAM 
2

IOLF / SIMAC - Projetos 

aprovados
 < =1 >=2 a <=3 >=4

Ponderação 30%

QUALIDADE
Indicador

    
    

Ind. 7 (100%) >60% >=60% a <=70% <70%

    
    

Ponderação 20%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE 5

 MEIOS DISPONÍVEIS Planeado Executado

Dirigentes (Direção Superior) 4

Dirigentes (Direção Intermédia) 4

Técnico Superior 21

Coordenador Especialista

Coordenador Técnico

Assistente Técnico 9

Assistente Operacional 1

39 0

Funcionamento 921 663,00 €                 

PIDDAR 41 687 501,00 €           

Outros 200 000,00 €                 

42 809 164,00 €           -  €              

Ind. 4

OE 1

OO5

OO4

OE3
OO6

OO7

Ind. 6

Ind. 5

Ind. 5

OO3

OO5

OE 4

OO1

Ind. 7

OO3

Fonte de Verificação

Ind. 4 (100%) SIGMA

 (Nº de clientes satisfeitos / Nº total de respostas) * 

100 
60%

Ind. 1

Para efeitos do artigo 17.º do DLR n.º 27/2009/M de 21 de Agosto alterado pelo DLR n.º 12/2015/M de 21 de Dezembro, considera-se que os Objetivos Operacionais 001, 003 e 007 são os mais relevantes.

<=70%

OO1 - Assegurar um aumento da taxa de 

compromisso acumulada dos sistemas 

de incentivos do PO Madeira 14-20

OO2 - Assegurar a abertura das 

candidaturas aos beneficiários finais 

(empresas) no âmbito dos Instrumentos 

Financeiros de Dívida e Capital/Quase 

Capital

OBJETIVOS OPERACIONAIS INDICADORES

OO7 - Atingir um nível de satisfação dos 

clientes ≥ a 3 numa escala de 1 a 5.

Taxa de compromisso acumulada = Total Aprovações 

/ Dotação Global

Número de medidas disponibilizadas às empresas 

através de instrumentos.
2

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.

Desvios 
Resultado

0E 3 - Fomentar, em parceria com entidades regionais, nacionais e internacionais, o desenvolvimento de ações que promovam o reforço da notoriedade 

da região e contribuam para a internacionalização da economia regional.

Taxa de execução financeira = Pagamentos 

Acumulados / Aprovações Acumuladas
65%

Classificação

OE 1 - Promover o crescimento e a capacidade competitiva das empresas regionais e dinamizar soluções alternativas de financiamento.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 2 - Contribuir para o reforço do investimento das empresas regionais nas áreas da inovação, do empreendedorismo, das TIC´s, da eficiência energética e da investigação 

e desenvolvimento tecnológico.

Meta 2020

Recursos Financeiros

Recursos Humanos

>=65% a <70%

OE 4 - Afirmar a identidade e a imagem do IDE junto das empresas e dos empresários.

Quadro de Avaliação e Responsabilização
QUAR (IDE, IP-RAM - Ano 2020)

OO5 - Desenvolver ações de divulgação 

e promoção no âmbito da atuação do 

Instituto

 N.º de ações de divulgação 

OO4 - Assegurar um aumento da taxa de 

execução financeira acumulada dos 

sistemas de incentivos do PO Madeira 

14-20

Objetivos Operacionais (OO)

OE 5 - Contribuir para o cumprimento das metas definidas nas “medidas de aceleração do Portugal 2020” que aponta para um incremento da taxa de compromisso e da taxa 

de execução financeira do Portugal 2020.

Concretização

>65%

95% SIGMA

Balcão 2020

Relatório do inquérito 

de satisfação aos 

clientes

TOTAL

TOTAL

Comprovativos da 

realização das sessões

Ind. 3

OO2 Ind. 2

OE 2

OO1 Ind. 1

OO2 Ind. 2

Ind. 3
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III - ATIVIDADES PREVISTAS  
 

1. Instrumentos de apoio ao tecido empresarial 

De uma forma geral, importa referir algumas estratégias prioritárias: 

1.1. Apoio ao investimento  

 Continuar a dinamizar a economia regional através de medidas de apoio ao investimento 

produtivo, à inovação e investigação, ao empreendedorismo e à internacionalização das 

empresas regionais; 

  Reabrir no decurso do primeiro semestre de 2020 os sistemas de incentivos ao 

Empreender 2020, Valorizar 2020 na PI 3c (Apoio à criação e alargamento de capacidades 

avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços) e na PI 4b (Eficiência energética e 

utilização de energias renováveis nas empresas), Internacionalizar 2020 e PRÓCiência 2020 

por forma a garantir a utilização plena da dotação FEDER alocada às empresas no PO 

Madeira 1420; 

 Inserir na “Bolsa de Recuperação” os projetos aprovados com atrasos ao nível da sua 

contratualização e execução, a fim de proceder à sua resolução ou descativação, com o 

objetivo de alocar as verbas a libertar à aprovação de novos projetos; 

 Os projetos que venham a integrar a “Bolsa de Recuperação” serão objeto de decisão num 

prazo máximo de 60 dias através de uma das seguintes vias: 

o  a) Solução positiva do problema (contratação ou regularização do calendário de 

execução);  

o b) Justificação fundamentada, aceite pelas Autoridades de Gestão, dos motivos 

que conduziram à desconformidade, mantendo-se o projeto na Bolsa até que a 

mesma seja ultrapassada;  

o c) Anulação e consequente rescisão contratual.  

 

 Confirmada a impossibilidade de recuperação das verbas em dívida por parte dos 

beneficiários o IDE, IP-RAM deverá acionar os mecanismos de execução fiscal, junto da 

Autoridade Tributária, com o propósito de regularizar as situações pendentes e alocar as 

verbas recuperadas a novos projetos; 
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 Contribuir para o cumprimento das metas definidas nas “medidas de aceleração do 

Portugal 2020” que aponta para um incremento da taxa de compromisso e da taxa de 

execução financeira do PO Madeira 14-20; 

  Dinamização em conjunto com a tutela e com o Instituto de Desenvolvimento Regional de 

medidas de apoio às empresas de natureza transversal; 

 Concluir as análises das candidaturas do sistema de apoio INICIE+ (Programa de Apoio às 

Pequenas Iniciativas Empresariais) até ao fim do primeiro trimestre de 2020 e concretizar 

o pagamento dos projetos concluídos. Este sistema tem por objetivo promover pequenas 

iniciativas empresariais que contribuam para a reestruturação e modernização da 

atividade empresarial e para as quais é exigido um maior esforço de adaptação às novas 

condições de concorrência, que hoje caracterizam o ambiente empresarial; 

 Aproveitar a substituição do Instrumento Financeiro por subvenção reembolsável, no 

âmbito da PI 4b, para por um lado dinamizar os investimentos em eficiência energética e 

utilização de energias renováveis nas empresas e por outro lado garantir a utilização da 

dotação FEDER no valor de 4,97 milhões de euros durante o ano de 2020; 

 Realizar mensalmente cerimónias públicas de pagamento dos diferentes sistemas de 

incentivos em diferentes concelhos da região com o objetivo de divulgar a importância e a 

envolvência dos Fundos Estruturais no financiamento e desenvolvimento da economia 

regional;  

 Colaboração do IDE, IP-RAM no plano de comunicação da SREM, para 2020, através da 

participação em sessões de divulgação, sobre os diferentes instrumentos de apoio à 

atividade produtiva, a realizar nos concelhos e nas associações empresariais; 

 

 Participar no Roteiro da Economia promovido por Sua Excelência o Secretário Regional da 

Economia e recolher e avaliar os contributos remetidos pelas empresas para a melhoria e 

reforço da competitividade da economia regional; 

 

  Dinamizar o novo instrumento de apoio para a recuperação de empresas, denominado 

“RERE” - Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. Regime que regula os termos 

e os efeitos das negociações e do acordo de reestruturação que seja alcançado entre um 

devedor e um ou mais credores contribuindo para a viabilização da empresa. 
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1.2. Apoio ao funcionamento 

O Sistema de Incentivos ao Funcionamento 2020 tem por objetivo compensar os custos 

adicionais das empresas inerentes à condição de Região Ultraperiférica, de acordo com o 

estatuído no artigo 176.º e 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), o qual refere que os instrumentos e as políticas de desenvolvimento regional devem 

contribuir para a correção dos principais desequilíbrios regionais e reduzir as disparidades de 

desenvolvimento das regiões insulares com desvantagens graves e permanentes. 

Este regime de apoio às despesas correntes foi determinante para o reforço da 

competitividade das empresas da Região, num contexto de contração da economia regional e 

nacional e, tem contribuído para a estabilização do mercado laboral na medida em que o apoio 

concedido está condicionado à manutenção do volume de emprego pelo período de 2 anos a 

contar da data da candidatura. 

Foram realizadas várias alterações a este sistema de incentivos sempre com o propósito 

de dinamizar a atividade industrial pelo que a região passou a apoiar a 100% os custos de 

transporte até um limite de 200 mil euros por empresa, contra os 100 mil euros que vigoraram 

no primeiro concurso lançado em 2015. 

O IDE, IP-RAM pretende concluir as análises das candidaturas da primeira fase do 

Funcionamento 2020, rececionadas em 2019, até ao fim do 3.º trimestre de 2020. 

1.3. Apoio financeiro às empresas 

O IDE, IP-RAM pretende criar condições que facilitem o acesso das empresas ao 

financiamento tradicional bem como ao mercado de capitais e para isso conta disponibilizar às 

empresas um conjunto de mecanismos facilitadores para a obtenção de financiamento da 

atividade empresarial em geral e na dinamização de projetos inovadores / empreendedores 

em particular, que passam pelo recurso à Capital de Risco, ao business angels, à Garantia 

Mútua e/ou outras formas de financiamento. Neste âmbito e durante o ano de 2020 o IDE, IP-

RAM pretende: 

 Celebrar os contratos entre o IFD e as 9 entidades veículo / intermediários financeiros 

vencedores do concurso público internacional “Linhas de financiamento a entidade veículo 

de business angels” até fevereiro de 2020; 
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 O IFD e as entidades veículo deverão disponibilizar às empresas o instrumento financeiro 

até ao fim do primeiro trimestre de 2020; 

 O IDE, IP-RAM em parceria com o IFD e com as entidades veículo propõem-se realizar na 

Madeira, até abril de 2020, um evento de divulgação sobre a “Linhas de financiamento a 

entidade veículo de business angels”, tendo como público-alvo as empresas regionais; 

 Dada a inexistência de procura de financiamento no âmbito da PI 9.b (concessão de apoio 

à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas 

urbanas em edifício de habitação social de propriedade Pública ou de instituições 

similares) o IDE, IP-RAM propõe transferir o valor alocado a esta prioridade para a PI 6.e 

(Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e promover medidas de redução de ruído); 

 Dada a fraca procura de financiamento no âmbito da PI 4.c (Concessão de apoio à 

eficiência energética, à gestão inteligente de energia e à utilização de energias renováveis 

nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no setor da 

habitação) o IDE, IP-RAM pretende alocar uma parcela significativa desta prioridade à PI 

6.e; 

 Reafectar e reaproveitar as verbas alocadas ao Fundo de Contra Garantia Mútua com o 

objetivo de alavancar em 11 milhões de euros a linha de crédito INVEST RAM, cujo valor 

total da linha é agora de 31 milhões de euros; 

 Assegurar as condições para manter a linha de crédito “Emissão de Garantia Autónomas 

no âmbito do PO Madeira 14-20”, criada em parceria com a SPGM e o Sistema Nacional de 

Garantia Mútua, que tem por objetivo facilitar a obtenção de garantias bancarias por parte 

das empresas, as quais são determinantes para a formalização dos pedidos de 

adiantamento e para a apresentação do pedido de pagamento final do incentivo 

reembolsável. 

  

2. Apoio à cooperação e internacionalização 

 

 Participar ativamente, na qualidade de parceiro, no projeto de cooperação inter-regional, 

denominado CARPE DIGEM, que decorrerá entre agosto de 2019 e 31 de janeiro de 2023, 

o qual pretende dinamizar o ecossistema da inovação digital, sua criação e funcionamento 

tendo em atenção as capacidades e mecanismos de inovação ao nível governamental, 
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sociedade civil e tecido empresarial e a conversão da aplicação de novas tecnologias em 

oportunidades sociais e económicas; 

 Participar no projeto de cooperação inter-regional, denominado CUSTOMS que envolve as 

Canárias, a Madeira, os Açores, o Senegal e Cabo Verde, financiado pelo Interreg MAC, o 

qual pretende Impulsionar o crescimento dos fluxos comerciais entre as diferentes regiões 

do espaço de cooperação, aumentando a promoção comercial e a melhoria da eficiência 

do sistema aduaneiro comum e não comum do espaço de cooperação; 

 Participar no projeto de cooperação inter-regional, denominado SMARTBLUEF que envolve 

as Canárias, a Madeira, os Açores e Cabo Verde, financiado através do Interreg MAC, o 

qual, tem por objetivo fortalecer a competitividade das empresas-marítimas no espaço de 

cooperação do MAC, implementando uma rede transnacional de agentes de apoio à 

inovação que promovam processos de inovação e internacionalização, aproveitando as 

sinergias, capacidades e recursos juntos; 

 Participar no projeto de cooperação inter-regional, denominado SMART-ECO que envolve 

as Canárias, a Madeira, os Açores, o Senegal, Cabo Verde e a Mauritânia, financiado 

através do Interreg MAC, o qual pretende melhorar a competitividade digital de empresas 

e empreendedores no Territórios MAC e tem por objetivo fortalecer a competitividade das 

empresas-marítimas no espaço de cooperação do MAC, implementando uma rede 

transnacional de agentes de apoio à inovação que promovam processos de inovação e 

internacionalização, aproveitando as sinergias, capacidades e recursos juntos; 

 Participar no projeto cooperação SMARTBLUEF juntamente com Canárias, Açores e Cabo 

Verde, financiado através do Interreg MAC. Tem por objetivo fortalecer a competitividade 

das empresas-marítimas no espaço de cooperação do MAC, implementando uma rede 

transnacional de agentes de apoio à inovação que promovam processos de inovação e 

internacionalização, aproveitando as sinergias, capacidades e recursos dos parceiros do 

projeto; 

 Colaborar na elaboração do relatório final de encerramento do projeto de cooperação 

“HOCARE - Promoção de soluções inovadoras em cuidados domiciliários”, financiado pelo 

projeto Interreg Europe, bem como apresentar o pedido de saldo final; 

 Divulgação, junto dos empresários e das suas associações empresariais, de informação 

relativa a ações de cooperação empresarial e de apoios à internacionalização; 

 Colaboração com a Agência de Investimento da Madeira com o objetivo de promover a 

captação de investimento externo determinante para o alargamento da base produtiva 

regional e internacionalização da economia regional; 
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 Promover a internacionalização das empresas e da economia regional através da 

organização e participação em missões empresariais nos mercados emergentes, nos 

mercados tradicionais e em países com uma forte presença da comunidade madeirense; 

 Consolidação das medidas protocoladas entre o IDE, IP-RAM, 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 empresarial e para o reforço da competitividade e da imagem das empresas 

madeirenses nos mercados externos, facilitando o desenvolvimento das suas estratégias 

de internacionalização; 

 

3. Divulgação e informação 

Ações de divulgação e informação a desenvolver em 2020: 

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 e 

dos montantes de investimento e apoio concedidos. 

Anúncios 

publicitários (ou 

não) noutros 

meios 

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. 

Exposições 

empresariais 
Stand 

Presença nos seguintes eventos: Expomadeira, FIC e Cidade 

do Empreendedor. 

Conferências 

/ reuniões de 

informação e de 

esclarecimento 

Seminários 

/ 

workshops 

Sessões de divulgação do ponto de situação das aprovações 

e pagamentos no âmbito do PO MADEIRA 1420. Seminários 

sobre os diferentes sistemas de incentivos ao investimento, 

financiamento e funcionamento das empresas. Realização 

de cerimónias públicas de pagamento dos sistemas de 
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incentivos. Participação em seminários / reuniões sobre o 

novo quadro comunitário de apoio. Participação nas 

reuniões dos Projetos de cooperação. 

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, datas de abertura e 

encerramento dos avisos de concursos, etc. 

- Publicação de notícias e informações pertinentes nas 

diferentes redes sociais. 

 

4. Organização interna e informática 

 Criação / Atualização / Desenvolvimento de ferramentas informáticas de suporte e 

interligação com os diferentes serviços; 

 Garantir a adequação do sistema de informação ao novo Regulamento Geral de Proteção 

de Dados; 

 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. 

 Atualização e Desenvolvimento do Portal WEB, assim como da Intranet e Extranets para 

interligação e aproximação dos serviços internos aos clientes. 

 Diagnóstico, acompanhamento e monitorização das necessidades de atualização da 

infraestrutura informática quanto à fiabilidade, confidencialidade e segurança da 

informação. 

 

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: 

o Pagamentos a fornecedores 

o Pagamentos de Incentivos 
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o Pagamentos IDE, IP-RAM 

o Acompanhamento e gestão de bancos; 

 Gestão de Pessoal: 

o Quadro de Pessoal 

o Categorias e carreiras 

o Remunerações (enquadramento, abonos e descontos) 

o Registo da assiduidade 

o Mapa de férias; 

 Registo de correspondência; 

 Atendimento e encaminhamento 

 

6. Participações Sociais 

 Participação de 7% no capital social da Madeira Parques Empresariais, S.A. e 

acompanhamento das suas ações. 

 Participação no Fundo de Contra Garantia Mútua no valor de 5.625.000,00 € que permitiu 

o financiamento às empresas no valor de 60 Milhões € através das linhas de crédito 

bonificadas. 

 

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, disponibilizadas pelo Governo Regional, através da DRAPMA, para 

as áreas dos contratos públicos, procedimento administrativo e do processo nos Tribunais 

Administrativos, sistema de normalização contabilística – AP, sistema integrado de 
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avaliação e desempenho na RAM, novo regulamento geral de proteção de dados, e lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso e sua regulamentação. 

  Participação dos dirigentes e técnicos em seminários nacionais e internacionais sobre 

auxílios de estado; 

 Participação dos dirigentes em seminários / reuniões que envolvam o encerramento do PO 

Portugal 2020 e do PO Madeira 14-20. 

 Participação em reuniões ou sessões sobre a descrição e implementação da metodologia 

“Custos Simplificados” no âmbito dos projetos FEDER. 

 Participação dos dirigentes em seminários / reuniões que envolvam a preparação do 

próximo Quadro Comunitário. 

 Participação dos colaboradores em iniciativas que promovam a criação de novos modelos 

de trabalho na Administração Pública Regional que privilegiem uma colaboração mais ágil, 

que permitam aumentar a proximidade entre colaboradores e facilitem o acesso aos 

serviços a partir de qualquer local com internet. 

 

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/cliente e outras partes interessadas. Neste âmbito destacaríamos a mudança de 

instalações para um espaço mais amplo e a substituição da infraestrutura informática atual 

por uma solução de “Híper-Convergência” que garanta a segurança da informação e o 

crescimento da instituição para os próximos 7 anos. 

 

10. Outras atividades 

 Concretizar a venda em hasta pública da viatura Ford, com a matrícula 22–NG-35, 

adquirida em 2012; 

 Assegurar a substituição do terminal biométrico de controlo de assiduidade por um 

equipamento compatível com o Sistema de Assiduidade do Governo Regional da Madeira; 

 Tendo o IDE, IP-RAM de desocupar as atuais instalações até ao fim do primeiro semestre 

de 2020 deverá desencadear um processo de consulta ao mercado imobiliário 

público/privado para encontrar uma alternativa, em conformidade com o Artigo 6.º e 7.º 
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do DLR n.º 7/2012/M, de 20 de abril, e com as exigências previstas no regulamento FEDER 

por forma a assegurar a comparticipação comunitária do futuro encargo; 

 Renovar a licença de utilização do XISCONNECT na medida em que o histórico de utilização 

provou a sua fiabilidade e consistência. Por outro lado, a sua natureza integrativa, a qual 

engloba as valências de contabilidade, recursos humanos, imobilizado, inventários e 

gestão documental, bem como, a sua interoperabilidade com outras plataformas, 

provaram que a opção pelo XISCONNECT é a melhor solução e a mais segura para o IDE, IP-

RAM desempenhar eficazmente as suas funções; 

 Substituir e atualizar a atual infraestrutura informática com sensivelmente 8 anos, a qual, 

vem registando falhas de funcionamento que comprometem a fiabilidade da segurança da 

informação. Atendendo que já foi ultrapassado em 2 anos o período médio de vida útil 

destes equipamentos o IDE, IP-RAM deverá renovar integralmente toda a infraestrutura de 

servidores existentes, assente numa solução de “Híper-Convergência” pensada no 

crescimento da instituição; 

 Efetuar a transição integral dos atuais domínios (@ideram.pt) para os novos endereços de 

correio do domínio ide.madeira.gov.pt até o primeiro trimestre de 2020; 

 Atendendo ao pedido de exoneração do cargo e da função pública, com efeitos a partir de 

1 de julho de 2020, do atual Diretor da Direção de Gestão de Recursos, lançar um concurso 

para a contratação de um novo Diretor após a vacatura do cargo; 

 Considerando que, o Plano de Ação para a Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados à Administração Pública Regional (aprovada por Resolução n.º 52/2018, do 

Conselho do Governo de 1 de fevereiro), com aplicação transversal à administração direta, 

indireta e setor empresarial, não está ainda implementado, o IDE, IP-RAM propõe-se 

aprovar, com caráter provisório, uma Política de Privacidade e de Proteção dos Dados 

Pessoais e nomear o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais; 

 Realizar as ações de controlo previstas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e de 

Infrações Conexas; 

 Cooperação com a AJEM, Startup Madeira e ACIF no âmbito do empreendedorismo; 

 Colaborar com a Agência de Investimento Externo (Invest Madeira) na captação de 

investimento externo relevante; 

 Garantir as condições protocoladas com a Grenke Renting, S.A. com o objetivo de manter 

os benefícios a conceder às empresas no quadro do financiamento em renting às PME´s da 

Madeira do setor das tecnologias de informação e comunicação; 
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 Consolidação das medidas protocoladas com as diferentes entidades, com o objetivo de 

melhorar os níveis de eficácia das iniciativas e otimizar os recursos das entidades 

envolvidas. 


