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I - ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

1. Breve caracterização do ambiente interno e externo em 

que se insere a atividade do IDE 

 

1.1.1 Ambiente interno 

 

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma 

da Madeira foi criado pelo Decreto Legislativo Regional, n.º 28-A/99/M 

de 30 de novembro. O IDE é um organismo de direito público dotado 

de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira 

e património próprio. 

A 7 de fevereiro de 2013, foi publicada a Portaria nº. 8/2013 que 

aprova os novos estatutos do IDE, agora denominado Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, passando a organização 

interna a obedecer ao modelo de estrutura hierarquizada composta 

por unidades orgânicas nucleares, designadas por Direções que 

funcionam na dependência direta do Conselho Diretivo e unidades 

orgânicas flexíveis, designadas por Divisões, que dependem daquelas. 

Na dependência do Conselho Diretivo, funcionam ainda um 

serviço - unidade superior e gabinetes que constituem serviços de 

apoio a toda a estrutura orgânica. 

O IDE rege-se pelo disposto no diploma que o criou, pelos seus 

regulamentos internos e subsidiariamente pelo ordenamento jurídico 

das empresas públicas. Ao IDE, nas suas relações com terceiros, 

aplicam-se as normas de direito privado. 

Sendo assim, em 2014, os órgãos do IDE eram os seguintes: 
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a) O Conselho Diretivo; e 

b) A Comissão de Fiscalização. 

 

Assim, reformulou-se toda a estrutura interna do instituto: 

Unidades orgânicas 

1 – A unidade de direção superior é constituída pelo Centro de 

Formalidades das Empresas (CFE). 

2 – As unidades orgânicas nucleares são compostas por: 

a) Direção de Gestão dos Instrumentos de Apoio (DGIA) - 

anterior DGI;  

b) Direção de Gestão de Recursos (DGR) - anterior DAF. 

3 – As unidades orgânicas flexíveis são compostas por: 

a) Divisão de Apoio aos Sistemas de Incentivos (DASI);  

b) Divisão de Engenharia Financeira (DEF). 

 

Serviços de apoio 

Os serviços de apoio são compostos por: 

a) Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ); 

b) Gabinete de Apoio à Informática (GAI); 

c) Gabinete de Gestão Institucional e Comunicação (GGIC); 

d) Secretariado. 

 

A estrutura organizacional em vigor, em 2014, era a seguinte: 
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Desde a sua criação até à presente data, o IDE 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. 

As atuais instalações, se bem que devidamente equipadas, 

continuam a revelar-se exíguas para o volume das atribuições do IDE 

e respetivos colaboradores.  

Em 2015, o IDE contava com 34 colaboradores efetivos, assim 

distribuídos: 
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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 6 7 0 18 
  

TOTAL 11 14 8 1 34 

CONTRATO DE TRAB. EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR 
TEMPO INDETERMINADO 

H 3 8 1 1 13 

M 5 6 7 0 18 

TOT. 8 14 8 1 31 

OUTROS 

H 3 0 0 0 3 

M 0 0 0 0 0 

TOT. 3 0 0 0 3 
  

TOTAL 11 14 9 0 34 

 

Quadro 1 – Colaboradores efetivos do IDE (2015) 

 

Ao longo do ano de 2015, foi admitido um novo colaborador, 

sendo que verificamos a saída de um outro, os dois pertencentes à 

carreira de técnico superior. 

Em 31 de Dezembro de 2012, através da Resolução n.º 

1138/2012, os membros do Conselho de Administração foram 

renomeados para os cargos de presidente e vogais. Note-se que, com 

a publicação da Portaria 8/2013, de 7 de fevereiro, que aprovou os 

estatutos do IDE e a sua estrutura interna, o Conselho de 

Administração passou a designar-se Conselho Diretivo. 
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1.1.2 Ambiente externo 

 

O ambiente externo é constituído por um conjunto de variáveis 

exógenas que condicionam a atuação do IDE. 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 colaboram 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 (Secretaria Regional da 

Economia, Turismo e Cultura), as orientações orçamentais, as 

condicionantes do mercado, o nível de desenvolvimento regional e os 

condicionalismos dos fundos estruturais. 

No decorrer do ano de 2015, e já no novo período de 

programação (2014 – 2020), o IDE lançou quatro novos sistemas de 

incentivos ao investimento, nomeadamente o Internacionalizar 2020, 

o Empreender 2020, o Valorizar 2020 e o ProCiência 2020. 

Para além destes novos instrumentos de apoio ao investimento, 

em 2015, foi lançado também o FUNCIONAMENTO 2020. 

Note-se que, desde 2010, para atenuar os efeitos negativos da 

crise, os beneficiários podem recorrer a um apoio específico ao 

funcionamento das empresas (SI FUNCIONAMENTO/FUNCIONAMENTO 

2020). 

O SI FUNCIONAMENTO visou compensar os custos adicionais 

resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

através da redução das despesas correntes das micro, pequenas e 



 

 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 

 

 

 

 8/45 

médias empresas, contribuindo, assim, para a sustentabilidade destas 

no atual período de crise económica e financeira. 

O agora denominado FUNCIONAMENTO 2020 tem como objetivo 

compensar os custos adicionais das empresas inerentes à condição de 

Região Ultraperiférica. 

Este sistema de incentivos tem-se revelado um instrumento de 

apoio essencial ao tecido empresarial madeirense, permitindo a 

muitas empresas manter os postos de trabalho e, inclusive, sobreviver 

neste tempo de grave crise económica e financeira. 

No âmbito das Linhas de Crédito e Garantia Mútua, em 2015, 

devido ao encerramento do anterior quadro comunitário, não foi 

implementado nenhum instrumento financeiro. Como estavam a ser 

preparadas novas medidas de apoio nesta área, em dezembro de 

2015 foram aprovadas, em Comité de Acompanhamento, as 

avaliações dos instrumentos financeiros à competitividade, à 

reabilitação e revitalização urbana e ainda à eficiência energética e 

gestão eficiente da água e dos resíduos. Foram, ainda, submetidos e 

aprovados critérios de seleção do instrumento reabilitação e 

revitalização urbana. 

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 condiciona a área de 

intervenção do IDE.  

Para este novo período de programação (2014-2020), após 

extensas negociações, os esforços concentram-se para enquadrar e 

regulamentar a estratégia de apoio. 

Refira-se que, 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 
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de todo um conjunto de tradições empresariais que orientam os mais 

diversos agentes económicos regionais. 

 

2. Missão e objetivos do IDE 

 

2.1. 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. 

 

2.2. Visão 
 

O Parceiro no desenvolvimento empresarial da Região Autónoma da 
Madeira. 

 
2.3. Valores 

 
Qualidade e melhoria contínua 

 
Rigor e eficácia 

 
Empreendedorismo e inovação 

 
 

2.4. 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 comunicação, 
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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; 
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k) Promover a divulgação junto do tecido empresarial de todos 

os instrumentos de apoio ao sector secundário e terciário. 
 

 

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; 

 Acompanhamento e controlo dos projetos apoiados. 

 

- Serviços fornecidos no âmbito do apoio financeiro às empresas: 

 

 Comparticipações financeiras diretas; 

 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; 

 Organização de missões empresariais a mercados emergentes 

e/ou de interesse para a economia regional; 
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 Participação em redes de cooperação. 

 

- 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, nomeadamente através de uma newsletter eletrónica 

e mediante divulgação de informações pertinentes no site e nas 

redes sociais. 

 

- Serviços fornecidos no âmbito da gestão dos parques 

empresariais: 

 

 Participação no capital da sociedade gestora dos parques 

empresariais.
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 II - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Para 2015, foram definidas e concretizadas várias ações 

prioritárias com o objetivo de potenciar as medidas e os recursos 

regionais e comunitários destinados ao fortalecimento da estrutura 

empresarial e o reforço da competitividade da economia da Madeira. 

Entre as ações programadas destacamos as seguintes medidas: 

 

Período de Programação 2007 – 2013 

 

- Dados ao fecho do Programa Intervir+, no decorrer de 2015, 

não se verificaram receção de candidaturas, pelo que todos os 

esforços foram redirecionados para os pagamentos dos diferentes 

sistemas de incentivos com o objetivo de atingir as metas de 

execução no âmbito do Programa Operacional; 

 

Período de Programação 2014 – 2020 

 

- Foi aprovado em finais de 2014 o PO Madeira 14-20, sendo que, 

no decorrer de 2015, foram criados e regulamentados diferentes 

sistemas incentivos, nomeadamente o Empreender 2020, o 

Internacionalizar 2020, o Valorizar 2020, o Funcionamento 2020 e o 

PROCiência 2020; 

 

- Os sistemas de incentivos disponibilizados ao tecido empresarial 

da Região Autónoma da Madeira têm enquadramento em termos de 

Auxílios de Estado ao abrigo do Regulamento da União Europeia Nº. 

651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas 
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categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em 

aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado. Os respetivos sistemas 

de incentivos são financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), através do Programa Operacional Madeira 14-20, 

cujo financiamento comunitário é assegurado em 85% pelo FEDER e 

15% pelo Orçamento da Região. 

 

- Para cada sistema, foi afetada uma dotação orçamental, sendo 

que, em 2015, rececionamos candidaturas aos diferentes sistemas de 

incentivos; 

 

- Ao longo de 2015, foi aberto também um sistema de apoio à 

compensação dos custos adicionais das empresas da Região 

Autónoma da Madeira, o FUNCIONAMENTO 2020. 

 

- No âmbito das Linhas de Crédito e Garantia Mútua, em 2015, 

devido ao encerramento do anterior quadro comunitário, não foi 

implementado nenhum instrumento financeiro; 

 

- Foram introduzidos dois novos serviços no Centro de 

Formalidades das Empresas: A Associação na Hora e a Loja da 

Exportação. 
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1. Instrumentos de apoio de âmbito regional 

 

1.1 Sistemas de incentivos 

 

1.1.1 Lançamento de novos sistemas de incentivos 

 

Até 31 de Dezembro de 2015, no Período de Programação 2014 – 

2020, foram lançados cinco novos sistemas de incentivos: o 

INTERNACIONALIZAR 2020, o EMPREENDER 2020, o VALORIZAR 

2020, o ProCIÊNCIA 2020 e o FUNCIONAMENTO 2020. 

 

1.1.1.1. INTERNACIONALIZAR 2020 

 

O INTERNACIONALIZAR 2020, Sistema de Incentivos à 

Internacionalização das Empresas da Região Autónoma da Madeira, 

tem por objetivo reforçar a capacidade empresarial e consolidar a 

presença das empresas regionais nos mercados internacionais, 

através do aproveitamento das oportunidades e desafios económicos 

proporcionados pelo exigente mercado global. Pretende, ainda, 

proporcionar o aumento da competitividade e notoriedade externa dos 

produtos e das empresas da Madeira. 

Este sistema de incentivos foi enquadrado no Eixo Prioritário 3, 

sendo a Prioridade de Investimento o «Desenvolvimento e aplicação 

de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que 

respeita à internacionalização». 

O Objetivo Específico deste sistema de incentivo é «Promover as 

capacidades das empresas apoiando o investimento de suporte à sua 

transformação organizacional e à melhoria da sua competitividade e 

do potencial de internacionalização e promoção dos ativos da Região 

no exterior». 
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1.1.1.2. EMPREENDER 2020 

 

O EMPREENDER 2020, Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo da Região Autónoma da Madeira, tem por objetivo 

apoiar a dinamização do investimento privado e a criação de emprego 

materializados em projetos de inovação-produto. Pretende renovar a 

base económica regional através de estímulos à inovação e às 

iniciativas empreendedoras, preferencialmente alinhadas com a 

Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3 Regional), capazes de 

proporcionar negócios criativos e inovadores centrados na renovação 

da oferta de bens e serviços transacionáveis de elevado valor 

acrescentado e que permitam impulsionar a criação de emprego e 

mobilizar competências técnicas especializadas. 

Este sistema de incentivo foi enquadrado no Eixo Prioritário 3, 

sendo a Prioridade de Investimento a «Promoção do espírito 

empresarial facilitando nomeadamente o apoio à exploração 

económica de novas ideias e incentivando a criação de novas 

empresas, designadamente através de viveiros de empresas». 

O Objetivo Específico deste sistema de incentivo é «Apoiar a 

dinamização do investimento privado e a criação de emprego 

materializados em projetos de inovação-produto». 

 

1.1.1.3. VALORIZAR 2020 

 

O VALORIZAR 2020 Sistema de Incentivos à Valorização e 

Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira, tem como 

objetivo promover a qualificação das estratégias empresariais e 

desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade 

competitiva das empresas regionais de forma a consolidar o 
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crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos bens 

e serviços. Pretende-se igualmente dinamizar a produção de novos 

bens e serviços e estimular a adoção de novos, ou significativamente 

melhorados, processos ou métodos de fabrico, logística e distribuição, 

bem como métodos organizacionais ou de marketing. 

Este sistema de incentivo foi enquadrado no Eixo Prioritário 3, 

sendo a Prioridade de Investimento o «Apoio à criação e alargamento 

de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 

serviços». 

O Objetivo Específico deste sistema de incentivo é «Desenvolver 

ações vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva das 

empresas regionais com o objetivo de consolidar o crescimento 

económico e acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços». 

 

1.1.1.4. ProCIÊNCIA 2020 

 

O ProCIÊNCIA 2020, Sistema de Incentivo à Produção de 

Conhecimento Científico e Tecnológico da Região Autónoma da 

Madeira, tem por alvo direto as empresas (PME e Não PME) e como 

objetivo reforçar a capacidade competitiva da economia regional 

através da dinamização de projetos em áreas estratégicas de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) nas empresas, 

entre empresas e as entidades que integram o Sistema Regional para 

o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) e 

as instituições do Ensino Superior, totalmente alinhados com os 

objetivos e as prioridades definidas no âmbito da RIS3 regional, por 

forma a assegurar um limiar de competências tecnológicas que 

permitam transformar o conhecimento gerado em novos produtos e 

serviços.  
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Visa apoiar projetos apresentados individualmente e em 

copromoção e projetos sujeitos a um regime simplificado destinados a 

pequenas iniciativas empresariais de PME que visem o apoio à 

aquisição de serviços de consultoria em atividades de investigação e 

desenvolvimento tecnológico. 

Este sistema de incentivo foi enquadrado no Eixo Prioritário 1, 

sendo a Prioridade de Investimento a «Promoção do investimento das 

empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações 

e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino 

superior, em especial a promoção do desenvolvimento de produtos e 

serviços, transferência de tecnologia, inovação social, e coinovação e 

aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, 

clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio 

à investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação 

precoce de produtos, capacidades avançadas de produção e primeira 

produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras 

essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral». 

O Objetivo Específico deste sistema de incentivo é «promover o 

desenvolvimento de iniciativas de I&D&I em contexto empresarial 

reforçando a ligação entre as empresas e as entidades do Sistema 

Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e 

Inovação e as instituições de Ensino Superior». 

 

 

1.1.1.5. FUNCIONAMENTO 2020 

 

O FUNCIONAMENTO 2020, Sistema de apoio à compensação dos 

custos adicionais das empresas da Região Autónoma da Madeira, tem 

como objetivo compensar os custos adicionais das empresas inerentes 

à condição de Região Ultraperiférica. 
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Este sistema de incentivo foi enquadrado no Eixo Prioritário 11, 

tendo como Prioridade de Investimento «Auxílios ao funcionamento e 

despesas relacionadas com contratos e obrigações de serviço público 

das regiões ultraperiféricas». 

O Objetivo Específico deste sistema de incentivo é «Compensar 

os custos adicionais das empresas inerentes à condição de Região 

Ultraperiférica». 

 

1.1.2 Candidaturas entradas 

 

Referentes ao Período de Programação 2014 – 2020, no decorrer 

do ano de 2015, deram entrada 1.059 candidaturas aos diferentes 

sistemas de incentivo. 

 

CANDIDATURAS 
SISTEMA DE 

INCENTIVO 

INV.TOTAL 

PROPOSTO 

10 Empreender 2020 3.019.326,29 

987 Funcionamento 2020 182.593.698,04 

11 Internacionalizar 2020 3.617.010,97 

51 Valorizar 2020 75.629.522,16 

0 PROCiência  0,00 

1.059 TOTAL 264.859.557,46 
 

FONTE: IDE/GAI 

 

1.1.3 Candidaturas aprovadas 

 

Em termos de aprovações, o Programa Intervir + teve o seu 

términus em 2014, pelo que em 2015 não se registou nenhuma 

aprovação. 

Verificou-se, contudo, nos sistemas de incentivos integrados no 

Período de Programação 2007 – 2013, algumas anulações. 
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Igualmente, até ao último dia de 2015, no âmbito no novo 

período de programação (Madeira 14-20), foram aprovados apenas 

dois projetos, um do VALORIZAR 2020, com um investimento total de 

cerca de 501 mil euros, um investimento elegível de quase 450 mil 

euros e uma despesa pública de quase 270 mil euros, e outro do 

EMPREENDER 2020, com um investimento total de cerca de 540 mil 

euros, um investimento elegível de cerca de 535 mil euros e uma 

despesa pública de quase 295 mil euros. 

 

1.1.4 Pagamentos de Incentivos 

 

Até 31/12/2015, foram efetuados pagamentos relativos aos 

diferentes sistemas de incentivos num total de 122,6 milhões euros. A 

maior fatia de pagamentos fez-se no âmbito do SI FUNCIONAMENTO 

na ordem dos 62,2 milhões de euros, seguindo-se o QUALIFICAR+ 

com 18,7 milhões e o SI TURISMO com 15,6 milhões. 

 

SISTEMA DE  
INCENTIVO 

ACUMULADO ATÉ 
31/12/2015 

SI TURISMO 15.672.110,89 

EMPREENDINOV 10.926.204,16 

SI FUNCIONAMENTO 62.251.872,81 

Qualificar + 18.791.370,33 

SIRE 7.774.980,31 

+ Conhecimento 5.424.768,42 

SI Internacionalização 1.832.215,80 

TOTAL 122.673.522,72 

Fonte: IDE/DGR 
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2. Outros instrumentos de apoio  

 

2.1. Instrumentos financeiros 

 

No âmbito das Linhas de Crédito e Garantia Mútua, em 2015, 

devido ao encerramento do anterior quadro comunitário, não foi 

implementado nenhum instrumento financeiro. Como estão a ser 

preparadas novas medidas de apoio nesta área, em dezembro de 

2015 foram aprovadas, em Comité de Acompanhamento, as 

avaliações dos instrumentos financeiros à competitividade, à 

reabilitação e revitalização urbana e ainda à eficiência energética e 

gestão eficiente da água e dos resíduos. Foram, ainda, submetidos e 

aprovados critérios de seleção do instrumento reabilitação e 

revitalização urbana. 

 

2.1.1. Pagamentos efetuados 

 

No âmbito dos instrumentos financeiros, foram efetuados 

pagamentos na ordem dos 9,7 milhões (valores acumulados). 

Vejamos: 

 

INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS 

PAGAMENTOS EFETUADOS 
(ACUMULADO A 31/12/2015) 

Linhas de Crédito - Juros, comissões, etc 2.052.648,19 

Reforço do Fundo Contragarantia 2.850.000,00 

Linha Recuperação Empresarial 4.569.579,95 

Linha Crédito Pro-Invest 310.827,00 

TOTAL 9.783.055,14 

Fonte: IDE/DGR 
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3. Centro de Formalidades das Empresas 

 

O Centro de Formalidades das Empresas do Funchal é um espaço 

de atendimento integrado que tem por finalidade facilitar os processos 

de constituição, de alteração e/ou de extinção de empresas e atos 

afins. 

Consiste na instalação física, num único local, de delegações ou 

extensões dos Serviços ou Organismos da Administração Pública que 

mais diretamente intervêm nos processos atrás referidos. 

O CFE do Funchal iniciou a sua atividade em abril de 2004 e 

integra uma rede nacional, tendo como Entidade Hospedeira o IDE. 

No ano de 2015, o CFE Funchal constituiu 567 empresas, 

procedeu a 313 alterações de sociedades, registou 177 extinções e 

instruiu 77 processos de propriedade industrial. Foi ainda responsável 

pelo pedido de 164 certificados de admissibilidade de firma ou 

denominação ao Registo Nacional de Pessoas Coletivas. 

Este ano também foram introduzidos dois novos serviços no CFE: 

A Associação na Hora e a Loja da Exportação. 

Este serviço passou a estar disponível no CFE do Funchal em 

Outubro de 2015 e, até ao final do ano, foram constituídas três 

associações através desta modalidade. 

No que se refere à Loja de Exportação, importa referir que a 

mesma foi inaugurada a 24 de novembro de 2015 integrando uma 

rede nacional que conta com outras 11 espalhadas por todo o país (10 

no continente e 1 nos Açores). 

http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LojaEmpresa/
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O principal objetivo desta loja é o apoio às empresas 

potencialmente exportadoras contribuindo para o aumento da base 

exportadora nacional. 
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4. Principais ações de informação e divulgação dos 
sistemas de apoio ao tecido empresarial da Região 

Autónoma da Madeira (2015) 

 

 

28-01-2015 

Participação como orador na apresentação pública do PAES-CL 

(Plano de Ação para a Energia Sustentável - Câmara de Lobos), 

organizada pela AREAM, Jorge Faria, Museu de Imprensa da 

Madeira. 

 

04-02-2015 

Participação como orador na apresentação pública do Plano de 

Ação para a Energia Sustentável do Município de São Vicente, 

organizada pela AREAM, Jorge Faria, Salão Nobre da Câmara 

Municipal de São Vicente. 

 

20-02-2015 

Participação como orador na apresentação pública do Plano de 

Ação para a Energia Sustentável do Município da Ribeira Brava, 

organizada pela AREAM, Jorge Faria, Salão Nobre da Câmara 

Municipal da Ribeira Brava. 

 

27-02-2015 

Sessão de lançamento do programa Madeira 14-20, Jorge Faria, 

Hotel Vidamar. 
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04-03-2015 

Participação como orador na apresentação pública do Plano de 

Ação para a Energia Sustentável do Município de Machico, 

organizada pela AREAM, Jorge Faria, Museu da Baleia. 

 

11-03-2015 

Participação como orador na apresentação pública do Relatório de 

Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável do 

Município do Funchal, organizada pela AREAM, Jorge Faria, 

Câmara Municipal do Funchal. 

 

18-03-2015 

Apresentação pública do sistema de incentivos Internacionalizar 

2020, Jorge Faria, Salão Nobre do Edifício do Governo Regional. 

 

07-04-2015 

Participação como orador na apresentação pública do Plano de 

Ação para a Energia Sustentável do Município do Porto Moniz, 

organizada pela AREAM, Jorge Faria, Centro da Ciência Viva do 

Porto Moniz. 

 

21-04-2015 

Participação como orador no Seminário “Perspetivas Futuras”, 

organizado pela APCER, em parceria com a ACIF, Jorge Faria, 

Auditório da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos 

Humanos. 

 

21-04-2015 

Participação como orador no Seminário “Perspetivas Futuras”, 

organizado pela APCER, em parceria com a ACIF, Jorge Faria, 
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Auditório da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos 

Humanos. 

 

29-04-2015 

Sessão de esclarecimentos sobre o Internacionalizar 2020, 

Cristina Gouveia, ACIF. 

 

09-05-2015 

Participação como orador na Conferência Comemorativa do Dia da 

Europa, organizada pela JSD, Jorge Faria, Gare Marítima do 

Funchal. 

 

12-05-2015 

Apresentação pública do sistema de incentivos Empreender 2020, 

Jorge Faria, Salão Nobre do Edifício do Governo Regional. 

 

15-05-2015 

Participação como orador na apresentação do PTMAC – 

Plataforma Tecnológica de la Macaronesia, Jorge Faria, Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

28-05-2015 

Participação como orador no Painel “Novas Oportunidades: Agarre 

a Sua!” do 6º Fórum Empreendedorismo do Sistema Nacional de 

Garantia Mútua, Jorge Faria, Europarque, Santa Maria da Feira. 

 

03-06-2015 

Apresentação pública do sistema de incentivos Valorizar 2020, 

Jorge Faria, Salão Nobre do Edifício do Governo Regional. 
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09-06-2015 

Apresentação pública de iniciativa conjunta da Comissão 

Europeia, do Banco Europeu de Investimento e do Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa – JESSICA, Jorge Faria, 

Centro de Estudos de História do Atlântico. 

 

12-06-2015 

Sessão de esclarecimentos sobre o Internacionalizar 2020, 

Cristina Gouveia, ACIF. 

 

16-06-2015 

Participação como orador no seminário “Pacto de Autarcas: 

Energia Sustentável nos Municípios – Que oportunidades de 

Financiamento?”, organizado pela AREAM, Jorge Faria, Museu da 

Imprensa da Madeira. 

 

16-06-2015 

Participação como orador na Conferência "Encontros BPI 

Inovação", organizada pela ACIF e pelo BPI, Jorge Faria, ACIF. 

 

08-07-2015 

Apresentação pública do sistema de incentivos FUNCIONAMENTO 

2020, Jorge Faria, Centro de Estudos de História do Atlântico. 

 

08-07-2015 

Participação como orador na Conferência "Sistemas de Incentivo 

14-20", organizada pela PREVISÃO, Jorge Faria, Pestana Casino 

Park Hotel. 
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10 a 19-07-2015 

Participação do IDE com um stand na Expomadeira, Estádio dos 

Barreiros, Funchal. 

 

24-07-2015 

Participação como orador no I Encontro Municipal da Juventude,, 

organizado pela Câmara Municipal da Calheta, Jorge Faria, Centro 

das Artes Casa das Mudas. 

 

14-08-2015 

Sessão de esclarecimentos sobre o Funcionamento 2020, Cristina 

Gouveia, ACIF. 

 

30-09 a 04-10-2015 

Participação do IDE com um stand na feira organizada pela AJEM, 

denominada “Cidade do Empreendedor”, Madeira Tecnopolo, 

Funchal. 

 

30-09-2015 

Workshop prático sobre “Procedimento para Registo e 

Formalização de Candidaturas”, Cristina Gouveia e Paulo Nóbrega, 

“Cidade do Empreendedor”, Madeira Tecnopolo, Funchal. 

 

01-10-2015 

Workshop prático sobre “Procedimento para Registo e 

Formalização de Candidaturas”, Cristina Gouveia e Paulo Nóbrega, 

“Cidade do Empreendedor”, Madeira Tecnopolo, Funchal. 
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21-11-2015 

Participação no 1º Fórum da Macaronesia: Da Estratégia 

Inteligente à Economia Sustentável, realizado no âmbito do 

Projeto MAC - Plataforma Tecnológica Multisectorial, Jorge Faria, 

Tenerife. 

 

25-11-2015 

Participação no Encontro Anual entre a Comissão Europeia e as 

Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais FEDER e 

Fundo de Coesão 2007/2013 - Portugal 2015, Jorge Faria, Lisboa 

- Altis Grand Hotel. 

 

27-11-2015 

Sessões de esclarecimento sobre o sistema de incentivos 

Valorizar 2020, Cristina Gouveia, ACIF. 

 

03-12-2015 

Apresentação pública do sistema de incentivos PROCiência 2020, 

Jorge Faria, Centro de Estudos de História do Atlântico. 

 

 

Ao longo de todo o ano 

 

- Constantes atualizações do site do IDE, IP-RAM 

(www.ideram.pt), que disponibilizou ao longo de todo o ano de 

2015 informação diversa sobre todo o tipo de serviços e produtos 

oferecidos pelo instituto, assim como “notícias” e “eventos”, entre 

outros. 
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- Divulgação de notícias, eventos e outras informações 

pertinentes nas diferentes redes sociais, nomeadamente no 

Facebook e no Twitter. 

 

- Divulgação por meios eletrónicos de duas edições da Newsletter 

do IDE e diversa informação considerada pertinente, como 

convites e informação específica aos destinatários da nossa base 

de dados. 
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5. Legislação publicada (2015) 

 

 

No decorrer de 2015, foram publicados os seguintes diplomas 

legais com implicação direta na atividade operativa do IDE, IP-RAM e 

relacionados com cofinanciamento comunitário através do Programa 

Operacional Madeira 14-20: 

 

 

Portaria n.º 75/2015, de 26 de março 

Aprova o regulamento que define as regras aplicáveis ao Sistema 

de Incentivos à Internacionalização das Empresas da Região 

Autónoma da Madeira, designado por Internacionalizar 2020, 

cofinanciado pelo Fundo Social Europeu de Desenvolvimento Regional 

– FEDER, no âmbito do Programa Operacional da Região Autónoma da 

Madeira 2014-2020, designado por “Madeira 14-20”. 

 

Portaria n.º 85/2015, de 12 de maio 

Cria o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo da Região, 

designado por Empreender 2020. 

 

Portaria n.º 98/2015, de 12 de junho 

Cria o Sistema de Incentivos ao à Valorização e Qualificação 

Empresarial da Região Autónoma da Madeira – “Valorizar 2020”. 

 

Portaria n.º 119/2015, de 17 de julho 

Cria o Sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das 

empresas da Região Autónoma da Madeira (Funcionamento 2020). 
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Portaria n.º 371/2015, de 16 de dezembro 

Aprova o Regulamento Específico do Sistema de Incentivos à 

Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da Região 

Autónoma da Madeira, designado por “PROCiência 2020”. 
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6. Autoavaliação 

 

6.1. Relatório sintético 

 

(art.º 27, n.º1, alínea b), do Decreto Legislativo Regional 

n.º 27/2009/M de 21/08) 

 

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. 

 

Tendo por base a sua missão, o IDE estabeleceu as seguintes 

orientações estratégicas plurianuais: 

 

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.  
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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. 

 

Para a concretização deste plano estratégico, no ano de 2015, o 

IDE propôs-se alcançar seis objetivos operacionais de eficiência, 

eficácia e qualidade, os quais se desenvolvem de seguida para 

complemento do quadro que se expõe infra: 

 

OO1 – Implementar os novos sistemas de incentivos ao 

investimento 

 

Ao longo do ano de 2015, o Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial implementou cinco novos sistemas de incentivos, sendo 

que a Portaria de três destes foram publicadas antes de junho de 

2015, o que permitiu cumprir o primeiro objetivo operacional de 

eficácia. 

A Portaria n.º 75/2015, do Internacionalizar 2020, foi publicada a 

26 de março; a Portaria n.º 85/2015, do Empreender 2020, foi 

publicada a 12 de maio e, por sua vez, a Portaria n.º 98/2015, do 

valorizar 2020, foi tornada pública a 12 de junho. 

Refira-se que, ainda no decorrer de 2015, o instituo fez publicar 

no JORAM a Portaria n.º 119/2015, de 17 de julho, referente à criação 
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do sistema de apoio à compensação dos custos adicionais das 

empresas da Região Autónoma da Madeira (Funcionamento 2020). 

A 16 de dezembro, foi também publicada a Portaria n.º 

371/2015, que aprovava o Regulamento Específico do Sistema de 

Incentivos à Produção de Conhecimento Científico e Tecnológico da 

Região Autónoma da Madeira (PROCiência 2020). 

 

OO2 – Implementar o regime de auxílios ao funcionamento 

Este objetivo foi superado na medida em que foi publicada, no dia 

17 de julho de 2015 a portaria do sistema de apoio à compensação 

dos custos adicionais das empresas da Região Autónoma da Madeira, 

ou seja, a do Funcionamento 2020. 

 

OO3 – Operacionalizar os instrumentos de engenharia 

financeira 

Este objetivo não foi cumprido devido às alterações das condições 

de utilização dos Instrumentos Financeiros, imposta pela Comissão 

Europeia para o novo período de programação 14-20, que obrigou os 

Estados Membros a realizarem uma avaliação ex-ante para identificar 

as necessidades de investimento e deteção das falhas de mercado, no 

que respeita às políticas adotadas e às características dos 

instrumentos mobilizados, às condições da sua operacionalização e os 

beneficiários e destinatários finais potenciais. 

 

OO4 – Desenvolver ações de divulgação e promoção dos 

instrumentos de apoio 
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Ao longo do ano de 2015, o IDE realizou 32 ações de divulgação, 

o que levou à superação da meta proposta para este objetivo, que se 

fixara entre dez e vintes ações.  

Além das referidas 32 ações físicas de divulgação, que passam 

pelos seminários, apresentações, conferências de imprensa, 

participação em feiras e outros eventos públicos, em 2015, o IDE 

promoveu e divulgou os instrumentos de apoio através de folhetos 

informativos e atualizações de notícias e eventos em diferentes canais 

web, como sejam no site oficial, nas diferentes redes sociais onde 

marca presença, nomeadamente no Facebook e no Twitter, e através 

de publicações de duas newsletters eletrónicas. 

 

 

OO5 - Criação de um novo site, mais dinâmico e atrativo 

 

Este objetivo não foi atingido, na medida em que o site ainda não foi 

disponibilizado ao público. 

Pese o facto de não ter sido lançado o novo site, que era uma das 

principais pretensões do IDE, verificou-se uma melhoria de toda a 

informação do site com a introdução de novos menus, reorganização 

dos existentes e publicitação de iniciativas de outras entidades com 

interesse para os empresários. 

Refira-se, contudo, que o novo site está em vias de estar concluído. 

 

 

OO6 - Atingir um nível de satisfação dos clientes ≥ a 3 numa 

escala de 1 a 5 
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Este objetivo foi superado. Da análise aos Inquéritos de 

Satisfação dos Clientes 2015, podemos concluir que a avaliação feita 

pelos executores do Instituto de Desenvolvimento Empresarial é muito 

positiva, na medida em que a maioria das respostas (96%) é 

“satisfatória”, sendo que apenas 4% estão abaixo do “Pouco 

Satisfatório”. 

 

**** 

Dentro destes objetivos e para efeitos do disposto no artigo 17.º 

do DLR n.º27/2009/M, o IDE considera que os objetivos operacionais 

OO1, OO2 e OO4 são os mais relevantes. 

 

Observando agora o quadro seguinte, podemos concluir que os 

objetivos fixados para 2015 foram dois superados, um atingido e dois 

não atingidos. 
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Superou Atingiu
Não 

atingiu

OO1 – Implementar os novos 

sistemas de incentivos ao 

investimento

Ind. 1 (100%)
Data de publicação das 

Portarias
Três 3 x 0

Ponderação %

OO2 – Implementar o regime de 

auxílios ao funcionamento
Ind. 1 (100%) Data da operacionalização

Até 15 de 

agosto
17-jul x

30 dias 

antes

Ponderação %

OO3 – Operacionalizar os 

instrumentos de engenharia 

financeira

Ind. 1 (100%) Data da operacionalização Dezembro _ x -1

Ponderação %

Ponderação %

OO5 – Criação de um novo site, 

mais dinâmico e atrativo
Ind. 1 (100%)

Disponibilização do site ao 

público
Outubro _ x -1

Ponderação %

OO6 - Atingir um nível de 

satisfação dos clientes ≥ a 3 

numa escala de 1 a 5

Ind. 1 (100%)

(Nº de clientes satisfeitos / 

Nº total de clientes 

inquiridos) * 100

>=60 a <= 70% 96% x
mais 

36%

Ponderação %

              Indicador

Ind. 1 (100%)
Número de ações de 

divulgação.
>=10 a <=20 32 x

EFICÁCIA

Objectivos Operacionais

QUALIDADE

              Indicador

              Indicador

OO4 – Desenvolver ações de 

divulgação e promoção dos 

instrumentos de apoio

mais 12

EFICIÊNCIA

ESTRUTURA DO SIADAP RAM 1 - 2015

Relatório Síntese a que se refere o art. 27º, n.º 1, b) do DLR n.º 27/2009/M, de 21/08

Meta

2015
Resultado

Missão: 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.

OE 1 Implementar os novos sistemas de incentivos ao investimento

OE 2 Implementar o regime de auxílios ao funcionamento

OE 3 Operacionalizar os instrumentos de engenharia financeira

OE 4 Desenvolver ações de divulgação e promoção dos instrumentos de apoio

OE 5 Criação de um novo site, mais dinâmico e atrativo

OE 6 Atingir um nível de satisfação dos clientes ≥ a 3 numa escala de 1 a 5

Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da Madeira (IDE, IP-RAM)

Objectivos Estratégicos (OE)

Classificação

Desvios
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**** 

PROPOSTA:  

Tendo por base as metas fixadas e os resultados obtidos, 

cumprindo o disposto no art.º 17, n.º 1, do DLR n.º 27/2009/M, é 

proposta a avaliação final do serviço com a menção de Desempenho 

Satisfatório.



 

 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 

 

 

 

 40/45 

 

6.2. Autoavaliação do IDE (2015) 

 

(Informação a que se refere o n.º 2 do artigo 14.º do DLR n.º 

27/2009/M) 

 

- Apreciação, por parte de utilizadores internos ou 

externos, da quantidade e qualidade dos serviços prestados 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º do 

DLR n.º 27/2009/M, sintetizamos no presente relatório de atividades 

os resultados dos inquéritos de satisfação efetuados aos clientes 

internos e externos da organização. Assim:  

a) Do tratamento e análise dos resultados do inquérito de 

satisfação 2015, podemos auferir que «a avaliação feita pelos 

clientes/executores do Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial é positiva, na medida em que a maioria das 

respostas (96%) é “satisfatória”, sendo que apenas 4% estão 

abaixo do “Pouco Satisfatório”»; 

b) Os resultados do inquérito que pretendeu avaliar a satisfação 

dos clientes do CFE do Funchal no ano de 2015, permitem 

concluir que 99,26% dos clientes apresentam um nível de 

satisfação igual ou superior a 4 (Bom) numa escala de 1 a 5. 

c) Já quanto ao questionário de satisfação realizado aos 

colaboradores do IDE, que inclui os do CFE, verifica-se que 

44% dos inqueridos estão satisfeitos, seguindo-se uma 

percentagem de 27% de muito satisfeitos, 13% pouco 

satisfeitos, outros 13% insatisfeitos e 2% totalmente 

insatisfeitos. 
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- Avaliação do sistema de controlo interno 

No âmbito da avaliação do sistema de controlo interno, a 

Comissão de Segurança supervisionou ao longo do ano de 2015 o 

cumprimento das Políticas de Segurança. 

Realizou, portanto, duas auditorias internas, aos seguintes 

procedimentos: 

 P0 – Política Geral de Segurança; 

 P1 – Organização e Gestão de Segurança dos SI. 

Refira-se que, para dar seguimento às auditorias, foram feitos os 

respetivos follow ups. 

 

- Causas de incumprimento de ações ou projetos não 

executados ou com resultados insuficientes 

No que respeita à alínea c) do n.º 2 do artigo 14.º, verifica-se 

que nem todas as ações e projetos que constavam dos objetivos 

fixados para o ano de 2015 foram atingidos, sendo que dois dos 

objetivos foram superados, um cumprido e dois não atingidos. 

Os objetivos não atingidos foram “operacionalizar os instrumentos 

de engenharia financeira” e “criação de um novo site, mais dinâmico e 

atrativo”. 

Não foram operacionalizados instrumentos de engenharia 

financeira devido às alterações das condições de utilização dos 

Instrumentos Financeiros, imposta pela Comissão Europeia para o 

novo período de programação 14-20, o que obrigou os Estados 

Membros a realizarem uma avaliação ex-ante para identificar as 

necessidades de investimento e deteção das falhas de mercado, no 

que respeita às políticas adotadas e às características dos 

instrumentos mobilizados, às condições da sua operacionalização e os 

beneficiários e destinatários finais potenciais. 
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Pese o facto de não ter sido lançado o novo site, que era uma das 

principais pretensões do IDE, verificou-se uma melhoria de toda a 

informação do site com a introdução de novos menus, reorganização 

dos existentes e publicitação de iniciativas de outras entidades com 

interesse para os empresários. É importante referir que o novo site 

está em vias de estar concluído. 

 

- Medidas que devem ser tomadas para um reforço positivo 

do desempenho do serviço, evidenciando as condicionantes 

que afetem os resultados a atingir 

Relativamente ao que dispõe a alínea d) do n.º 2 do artigo 14.º, 

continua a ser importante realçar a necessidade de mais recursos 

humanos para que o IDE possa melhorar o seu desempenho e 

conseguir ir além do que atualmente consegue realizar. 

À semelhança do que se verificou nos anos transatos, a estrutura 

de recursos humanos do IDE revela-se manifestamente insuficiente 

para responder à procura dos vários mecanismos de apoio ao tecido 

empresarial da RAM. Além disso, o IDE detém capacidade técnica e 

conhecimentos consideráveis na área dos auxílios estatais que estão 

subaproveitados porque lhe faltam os recursos humanos necessários 

para concretizar mais medidas. 

Também a estrutura física onde atualmente funciona se encontra 

desfasada das necessidades atuais: espaço para secretárias, novos 

equipamentos administrativos e mobiliário de escritório (mormente 

cadeiras e cortinas). 

Contudo, tem vindo a ser adquirido algum mobiliário, 

nomeadamente cadeiras e cortinados, e recentemente foi substituído 

todo o sistema de ar condicionado, algo essencial para garantir um 

melhor funcionamento do IDE. 
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Refira-se que a fachada exterior de todo o prédio foi alvo de 

recuperação por parte da Secretaria do Ambiente, o que permitiu que 

as portas e as janelas exteriores fossem todas substituídas, sendo 

todo o prédio pintado. 

 

- Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no 

plano nacional e internacional, que possam constituir padrão 

de comparação 

No que respeita à alínea e) do n.º 2 do artigo 14.º, o IDE poder-

se-á comparar com o IAPMEI a nível nacional no que toca ao tipo de 

serviços prestados. No entanto, dada a diferença de dimensão entre 

um e outro, torna-se manifestamente impossível proceder à sua 

comparação ao nível do desempenho.  

Não obstante, é de referir que o IDE disponibiliza no seu site – à 

semelhança do que faz o IAPMEI e outras instituições do ramo – toda 

a informação relevante para os empresários regionais e concerta com 

o IAPMEI e outras entidades alguns entendimentos técnicos e 

implementa atividades conjuntas.  

 

- Audição de dirigentes intermédios e dos demais 

trabalhadores na autoavaliação do serviço 

Procedeu-se à audição dos dirigentes intermédios e dos demais 

trabalhadores na autoavaliação do IDE, conforme exige a alínea f) do 

n.º 2 do citado artigo 14.º, através de reuniões conjuntas para a 

análise do desempenho do serviço. 
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III – CONCLUSÕES 

 

 No que diz respeito a instrumentos de apoio de âmbito 

regional, em 2015, foram lançados cinco novos sistemas de 

incentivos: o INTERNACIONALIZAR 2020, o EMPREENDER 

2020, o VALORIZAR 2020, o ProCIÊNCIA 2020 e o 

FUNCIONAMENTO 2020; 

 

 No que se refere a candidaturas entradas referentes ao 

Período de Programação 2014-2020, no decorrer do ano de 

2015, deram entrada 1.059 candidaturas aos diferentes 

sistemas de incentivo; 

 
 Em termos de aprovações, o Programa Intervir + teve o seu 

términus em 2014, pelo que em 2015 não se registou 

nenhuma aprovação; 

 

 No âmbito no novo período de programação (Madeira 14-

20), foram aprovados apenas dois projetos, um do 

VALORIZAR 2020 e outro do EMPREENDER 2020; 

 

 Até 31/12/2015, foram efetuados pagamentos relativos aos 

diferentes sistemas de incentivos (Intervir +) num total de 

122,6 milhões euros; 

 
 Também referente ao anterior Período de Programação, no 

âmbito dos instrumentos financeiros, foram efetuados 

pagamentos na ordem dos 9,7 milhões; 

 

 No ano de 2015, o CFE Funchal constituiu 567 empresas, 

procedeu a 313 alterações de sociedades, registou 177 
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extinções e instruiu 77 processos de propriedade industrial. 

Foi ainda responsável pelo pedido de 164 certificados de 

admissibilidade de firma ou denominação ao Registo 

Nacional de Pessoas Coletivas; 

 
 Em 2015, foram introduzidos dois novos serviços no CFE: A 

Associação na Hora e a Loja da Exportação; 

 
 Ao longo de 2015, foram realizados 32 ações de informação 

e divulgação dos sistemas de apoio ao tecido empresarial 

da Região Autónoma da Madeira, para além constantes 

atualizações de diversa informação no site e redes sociais, 

assim como divulgação por meios eletrónicos de duas 

edições da newsletter eletrónicas e diversa informação 

considerada pertinente, como seja convites e informação 

específica aos destinatários da nossa base de dados; 

 
 No decorrer de 2015, foram publicados cinco diplomas 

legais com implicação direta na atividade operativa do IDE, 

IP-RAM e relacionados com cofinanciamento comunitário 

através do Programa Operacional Madeira 14-20; 

 

 No que respeita à autoavaliação do IDE (2015), importa 

referir que, tendo por base as metas fixadas e os resultados 

obtidos, cumprindo o disposto na lei, é proposta a avaliação 

final do serviço com a menção de Desempenho 

Satisfatório. 

 


