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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: 

 

a) O Conselho Diretivo; e 
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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 2014, o IDE contava com 35 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 7 7 0 19 
  

TOTAL 11 15 8 1 35 

CONTRATO DE TRAB. EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR 
TEMPO INDETERMINADO 

H 3 8 1 1 13 

M 5 7 7 0 19 

TOT. 8 15 8 1 32 

OUTROS 

H 3 0 0 0 3 

M 0 0 0 0 0 

TOT. 3 0 0 0 3 
  

TOTAL 11 15 9 0 35 

 

Quadro 1 – Colaboradores efetivos do IDE (2014) 

 

Ao longo do ano de 2014, não foram admitidos novos 

colaboradores, sendo que contava com menos dois do que no ano 

anterior. 

 

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 (Vice-Presidência do Governo 

Regional), as orientações orçamentais, as condicionantes do mercado, 

o nível de desenvolvimento regional e os condicionalismos dos fundos 

estruturais. 

Para atenuar os efeitos negativos da crise, em 2013, à 

semelhança do que aconteceu no ano anterior, foram abertas mais 

duas fases do SI FUNCIONAMENTO, um sistema de incentivos que tem 

permitido diluir o aumento do desemprego e o número de falências. 

Em 2012, foram introduzidas alterações ao SI FUNCIONAMENTO, 

que passou a contemplar medidas facilitadoras da flexibilização da 

política de apoio ao emprego, através da atribuição de um prémio de 

realização a conceder às empresas que optem pela criação líquida de 

postos de trabalho. 

 O prémio de realização passou a ser também majorado na 

proporção do número de jovens contratados. Isto para as empresas 

que contratassem jovens com idades até aos trinta anos. 
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 O SI FUNCIONAMENTO III permite às empresas em maior 

dificuldade uma redução do número de trabalhadores até 25% do 

volume de emprego. 

 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. 

Atendendo à falta de liquidez das empresas e à subida do custo 

do crédito, em 2013, manteve-se aberta a Linha de Crédito Bonificado 

para Micro e Pequenas Empresas II.  

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.  

O período de programação 2007 – 2013 culminou, sendo que se 

caracterizou sobretudo pelo facto da Região Autónoma da Madeira 

deixar de ser, do ponto de vista da União Europeia, uma região de 

Objetivo 1 (Coesão) e passar para o Objetivo 2. Este facto tem 

condicionado toda a política dos incentivos e estímulos ao 

investimento, sobretudo ao nível das elegibilidades dos investimentos. 

Refira-se que, para evitar um período de descontinuidade entre 

os dois quadros comunitários de apoio, houve uma prorrogação do 

mapa de auxílios regionais até 30 de junho de 2014. 

Importa referir que, após extensas negociações, os esforços 

concentraram-se no sentido de enquadrar e regulamentar a estratégia 

de apoio para o novo período de programação. 

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

extensas negociações, os esforços concentram-se para enquadrar e 

regulamentar a estratégia de apoio para o próximo período de 

programação. 
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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 

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; 
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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, 

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; 
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j) Promover estratégias concertadas com o sector financeiro 
que visem facilitar o processo de avaliação das empresas 

para o acesso a financiamento; 
 

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: 
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 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; 

 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 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 2014, 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: 

 

- Foi dada prioridade aos pagamentos com o objetivo de 

aumentar a taxa de execução dos mesmos, e contribuir para o 

cumprimento das metas financeiras do PO Intervir +; 

 

- Foi utilizada a prorrogação da aplicação das regras relativas aos 

auxílios estatais do Período de Programação 2007/2013 até 30 de 

junho de 2014 para aprovar projetos ainda no âmbito do PO 

Intervir+; 

 

- Na sequência desta prorrogação, verificou-se, um significativo 

aumento do fluxo de trabalho, em termos de análises de candidaturas, 

por forma a dar cumprimento à data estipulada (30 de junho de 

2014); 

 

- Consequentemente, a partir de junho de 2014, verificou-se um 

natural incremento no número de pagamentos, passando os mesmos 

de 13 milhões no primeiro semestre para 24 milhões no segundo 

semestre; 
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- Face aos montantes do overbooking já atingido para o Eixo I e 

II do PO Intervir +, foram intensificadas as ações de 

acompanhamento com o objetivo de proceder à anulação dos projetos 

sem execução, de forma a libertar verbas e permitir aprovar novos 

projetos até 30/6/2014; 

 

- Recorreu-se ao outsourcing para dar cumprimento ao contrato 

de delegação de competências celebrado entre o IDR, IP-RAM e o IDE, 

IP-RAM, no que respeita às verificações no local; 

 

- Alocou-se a totalidade da dotação adicional específica do 

próximo período de programação às empresas regionais como forma 

de possibilitar a compensação dos custos adicionais relacionados com 

as desvantagens específicas das regiões ultraperiféricas; 

 

- Dinamizou-se o Sistema de Garantia Mútua na Região e 

manutenção da Linha de Crédito para as Micro e Pequenas Empresas e 

da Linha de Crédito complementar aos sistemas de incentivos, 

denominada PROINVEST: 

 

- Foi assinado um protocolo entre o IDE, a ACIF e a AEP – 

Associação Empresarial de Portugal, que tem por objeto a definição 

das linhas gerais de colaboração entre estas entidades tendo em vista 

o desenvolvimento e a concretização de iniciativas que concorram 

para a crescente internacionalização das empresas da Região;- 

Consolidação das medidas protocoladas entre o IDE, a ACIF e a 

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

crescente internacionalização das empresas da Região Autónoma da 

Madeira; 
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- Foram consolidadas as 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. 

1. Instrumentos de apoio de âmbito regional 

 

1.1 Sistemas de incentivos 

 

1.1.1 Candidaturas aprovadas 

 

Até 31 de Dezembro de 2014, e pelos diferentes sistemas de 

incentivos, foram aprovados um total de 2.872 projetos com um 

investimento total na ordem dos 679.8 milhões de euros, a que 

correspondia um incentivo total de cerca de 147.1 milhões de euros. 

Na Região, no período em análise, foram realizados investimentos 

produtivos (excetuando o SI FUNCIONAMENTO) num total de cerca de 

289.7 milhões de euros, correspondendo a 452 projetos. 

No que respeita ao sistema de incentivos ao funcionamento (SI 

FUNCIONAMENTO) foram aprovados até ao final do ano de 2014 um 

total de 2420 candidaturas que corresponde a um incentivo de 66.6 

milhões de euros. Vejamos: 
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SISTEMAS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO E AO FUNCIONAMENTO (Acumulado a 31-12-2014)

Sistemas de Incentivo
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Investimento 452 289.732.816,74 189.126.084,38 53.223.246,53 27.293.984,37 80.517.230,90 763 764 1527

Funcionamento 2420 492.995.795,15 490.521.104,28 66.640.075,86 0,00 66.640.075,86 8250 6557 14807

Total 2872 782.728.611,89 679.647.188,66 119.863.322,39 27.293.984,37 147.157.306,76 9013 7321 16334

Fonte: IDE/DGIA

Despesa Incentivo Emprego

 

De seguida, expomos a distribuição dos 2.872 projetos pelos 

diferentes sistemas de incentivos, pela natureza de investimento, 

pelos sectores de atividade económica e por concelhos da RAM: 

SISTEMAS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO  (Acumulado a 31-12-2014)

Concelho
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Empreendinov 132 22.570.511,14 22.007.436,16 13.058.953,18 0,00 13.058.953,18 242 184 426

SIRE 160 20.880.453,01 20.051.710,29 4.655.543,84 4.525.187,22 9.180.731,06 214 264 478

SI-Turismo 60 77.803.869,55 68.005.676,34 8.181.246,49 14.168.590,39 22.349.836,88 119 197 316

+ Conhecimento 17 11.993.811,37 11.009.203,95 7.687.889,38 0,00 7.687.889,38 19 3 22

Qualificar + 59 150.011.724,04 61.579.870,01 16.163.722,82 8.600.206,76 24.763.929,58 136 97 233

Internacionalização 24 6.472.447,63 6.472.187,63 3.475.890,82 0,00 3.475.890,82 33 19 52

452 289.732.816,74 189.126.084,38 53.223.246,53 27.293.984,37 80.517.230,90 763 764 1527

Investimento Incentivo Criação de Emprego

 
SISTEMAS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO POR SECTOR DE ACTIVIDADE(Acumulado a 31-12-2014)

Sector de Atividade
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Comércio 106 28.918.106,07 26.634.167,51 7.148.235,31 4.975.352,05 12.123.587,36 185 157 342

Construção 10 3.973.666,35 3.706.991,87 1.950.428,65 228.724,66 2.179.153,31 8 1 9

Industrial 35 15.091.988,57 14.629.439,25 4.186.006,77 2.438.641,51 6.624.648,28 53 39 92

Serviços 173 144.071.352,30 59.309.704,35 27.598.751,96 2.561.891,44 30.160.643,40 284 247 531

Transportes 6 8.825.051,71 6.942.258,29 1.318.535,26 1.078.177,27 2.396.712,53 15 8 23

Ambiente 1 412.000,00 412.000,00 185.400,00 0 185.400,00 9 3 12

Saúde 4 2.750.887,25 1.845.587,25 615.237,75 259.123,92 874.361,67 0 10 10

Turismo 117 85.689.764,49 75.645.935,86 10.220.650,83 15.752.073,52 25.972.724,35 209 299 508

Total 452 289.732.816,74 189.126.084,38 53.223.246,53 27.293.984,37 80.517.230,90 763 764 1527

Fonte: IDE/DGIA

SISTEMAS DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO POR CONCELHO (Acumulado a 31-12-2014)

Concelho
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Calheta 14 24.138.884,47 20.099.202,83 1.813.275,44 5.935.363,44 7.748.638,88 49 53 102

Câmara Lobos 27 10.974.746,94 10.865.608,18 2.483.353,91 2.607.964,53 5.091.318,44 36 21 57

Funchal 316 130.944.876,07 119.569.865,91 35.979.590,91 13.036.065,91 49.015.656,82 477 531 1008

Machico 30 100.808.387,03 19.825.209,72 8.829.496,93 1.143.632,92 9.973.129,85 77 22 99

Ponta do Sol 7 6.226.215,13 2.949.071,56 371.087,06 957.298,82 1.328.385,88 26 24 50

Porto Moniz 2 987.224,07 987.224,07 133.701,24 315.535,95 449.237,19 7 13 20

Porto Santo 6 3.471.534,72 3.278.378,37 880.612,61 570.993,44 1.451.606,05 8 15 23

Ribeira Brava 7 1.614.778,70 1.613.046,79 356.930,88 373.043,03 729.973,91 3 14 17

Santa Cruz 36 9.333.979,71 8.706.937,05 2.193.066,55 1978166,59 4.171.233,14 73 67 140

Santana 4 1.097.716,54 1.097.716,54 143.507,25 354.373,87 497.881,12 7 4 11

São Vicente 3 134.473,36 133.823,36 38.623,75 21.545,87 60.169,62 0 0 0

Total 452 289.732.816,74 189.126.084,38 53.223.246,53 27.293.984,37 80.517.230,90 763 764 1527

Fonte: IDE/DGIA

Investimento Incentivo Criação de Emprego

Investimento Incentivo Criação de Emprego

SISTEMAS DE INCENTIVO AO FUNCIONAMENTO POR SECTOR DE ACTIVIDADE(Acumulado a 31-12-2014)

Sector de Atividade
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Comércio 977 198.145.645,38 196.315.998,05 26.865.689,70 0,00 26.865.689,70 3090 2234 5324

Construção 133 36.261.314,73 36.230.991,77 4.474.190,15 0,00 4.474.190,15 1218 102 1320

Industrial 205 42.987.520,49 42.968.600,01 6.172.995,33 0,00 6.172.995,33 847 482 1329

Serviços 549 78.880.645,71 78.423.587,89 11.322.492,67 0,00 11.322.492,67 862 1080 1942

Transportes 53 11.562.428,04 11.562.428,04 1.681.716,40 0,00 1.681.716,40 361 29 390

Turismo 500 124.261.174,40 124.122.432,13 15.988.431,65 0,00 15.988.431,65 1840 2627 4467

Ambiente 3 897.066,39 897.066,39 134.559,96 0,00 134.559,96 32 3 35

Total 2420 492.995.795,15 490.521.104,28 66.640.075,86 0,00 66.640.075,86 8250 6557 14807

Fonte: IDE/DGIA

Despesa Incentivo Volume de emprego
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SISTEMAS DE INCENTIVO AO FUNCIONAMENTO POR CONCELHO (Acumulado a 31-12-2014)

Concelho
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total Homens Mulheres Total

Calheta 51 7.219.290,10 7.219.290,10 1.050.194,62 0,00 1.050.194,62 119 163 282

Câmara Lobos 140 26.671.921,25 26.429.594,91 3.932.242,07 0,00 3.932.242,07 534 250 784

Funchal 1649 355.195.789,99 353.303.242,21 47.263.716,98 0,00 47.263.716,98 5741 4580 10321

Machico 93 13.844.090,30 13.747.371,17 1.700.040,43 0,00 1.700.040,43 270 146 416

Ponta do Sol 71 11.784.614,91 11.784.026,49 1.665.639,55 0,00 1.665.639,55 239 127 366

Porto Moniz 25 3.114.574,96 3.114.574,96 469.259,83 0,00 469.259,83 41 99 140

Porto Santo 32 5.389.882,51 5.389.882,51 789.807,90 0,00 789.807,90 35 146 181

Ribeira Brava 89 10.188.814,23 10.135.936,29 1.533.074,75 0,00 1.533.074,75 275 134 409

Santa Cruz 197 48.364.279,72 48.175.782,69 6.573.396,88 0,00 6.573.396,88 831 678 1509

Santana 39 6.230.581,52 6.230.581,52 906.555,60 0,00 906.555,60 88 137 225

São Vicente 34 4.991.955,66 4.990.821,43 756.147,25 0,00 756.147,25 77 97 174

Total 2420 492.995.795,15 490.521.104,28 66.640.075,86 0,00 66.640.075,86 8250 6557 14807

Despesa Incentivo Volume de emprego

Fonte: IDE/DGIA 

 

Analisando as tabelas acima expressas, verificamos que o SI 

FUNCIONAMENTO foi o sistema de incentivos que teve mais 

candidaturas aprovadas (2420), seguindo-se o SIRE com 160 

projetos. 

O EMPREENDINOV, o QUALIFICAR+ e o SI TURISMO viram 

respetivamente 132, 59 e 60 projetos aprovados. O + 

CONHECIMENTO teve 17 candidaturas aprovadas. De salientar que o 

novo sistema de incentivos à internacionalização (SI 

INTERNACIONALIZAÇÃO) viu 24 candidaturas aprovadas até ao final 

de 2014. 

No âmbito dos sistemas de incentivos ao investimento, o sector 

de atividade predominante foi o do Serviços (173 projetos) seguido do 

Turismo (117) e pelo do Comércio, com 105 projetos. 

Quanto aos concelhos, a maioria dos projetos situava-se do 

Funchal, que representa 70 % das candidaturas. 

Por seu lado, no âmbito do sistema de incentivos ao 

funcionamento, o sector de atividade predominante foi o do Comércio 

com (977 candidaturas aprovadas) seguido pelo dos Serviços, com 

549 projetos, e do Turismo (500). 

Quanto à distribuição dos projetos por concelhos, a maioria 

situava-se do Funchal, que representa 68% das candidaturas. 
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1.1.2 Pagamentos de Incentivos 

 

Até 31/12/2014, foram efetuados pagamentos relativos aos 

diferentes sistemas de incentivos num total de 108,5 milhões euros. A 

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

na ordem dos 58 milhões de euros, seguindo-se o QUALIFICAR+ com 

17 milhões e o SI TURISMO com 12,2 milhões. 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS POR SISTEMAS DE INCENTIVO  (Acumulado a 31-12-2014)

Sitema de Incentivo
Nº de 

projetos
Total Elegível Não reembolsável Reembolsável Total

Empreendinov 115 15.346.154,48 15.295.298,91 9.127.072,78 0,00 9.127.072,78

SIRE 135 14.679.795,20 13.481.072,16 3.256.199,03 2.963.243,91 6.219.442,94

SI-Turismo 40 38.185.492,45 35.468.011,07 4.731.913,20 7.498.837,21 12.230.750,41

 + Conhecimento 22 5.537.292,57 5.489.475,03 4.469.122,61 0,00 4.469.122,61

Qualificar + 43 116.957.979,55 38.330.609,37 12.078.680,02 4.906.106,46 16.984.786,48

Internacionalização 11 2.369.182,84 2.425.117,74 1.416.491,85 0,00 1.416.491,85

SI Funcionamento 2181 459.719.894,84 435.788.256,47 58.073.862,76 0,00 58.073.862,76

Total 2547 652.795.791,93 546.277.840,75 93.153.342,25 15.368.187,58 108.521.529,83

Fonte: IDE/DGIA

Investimento Incentivo
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1.2 Aprovações por Sistema de Incentivos 

  

1.2.1  EMPREENDINOV – Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e Inovação da Região 
Autónoma da Madeira 

 

O EMPREENDINOV tem como principal objetivo contribuir para a 

mudança e crescimento da economia regional, através do estímulo ao 

surgimento de novos empreendedores e à criação de novas empresas, 

capazes de contribuir para a diversificação e competitividade do tecido 

empresarial, através de investimentos conducentes à introdução de 

novos produtos, novos processos tecnológicos, novas técnicas de 

distribuição, marketing, informação e comunicação, técnicas de 

inovação, racionalização energética e gestão ambiental, entre outros 

fatores de competitividade. 

Este sistema de incentivos foi criado pela Portaria da Vice-

Presidência do Governo Regional n.º 31/2008, de 31 de Março, sendo 

alteradas as condições de aplicação com a publicação da Portaria nº. 

146/2009 de 4 de Novembro. Desde então, este sistema de incentivos 

passou a denominar-se EMPREENDINOV II. 

Até 31/12/2014, foram aprovadas 132 candidaturas, com um 

investimento total na ordem dos 22,5 milhões de euros, 

correspondendo a um incentivo total de cerca de 13 milhões. 

O sector de atividade que predominava era o de Serviços, com 93 

projetos, sendo que a maioria se situava no concelho do Funchal (115 

de um total de 99). 
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Setores 

de Actividade

N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Comércio 21 2.581.887,59 2.539.787,97 1.504.584,68 0 1.504.584,68

Construção 1 128.879,34 128.179,34 76.907,60 0 76.907,60

Industrial 7 1.050.951,61 1.050.449,02 615.291,92 0 615.291,92

Serviços 93 16.850.669,03 16.433.126,50 9.762.292,99 0 9.762.292,99

Transportes 2 310.766,44 308.798,98 185.279,39 0 185.279,39

Ambiente 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Saúde 3 683.733,85 680.633,85 408.380,31 0 408.380,31

Turismo 5 963.623,28 866.460,50 506.216,29 0 506.216,29

Total 132 22.570.511,14 22.007.436,16 13.058.953,18 0 13.058.953,18

Empreendinov - Projetos aprovados por setor (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

Concelho
N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 1 242.520,92 242.520,92 145.512,55 0 145.512,55

Câmara Lobos 2 416.537,01 416.537,01 241.377,71 0 241.377,71

Funchal 115 19.679.610,14 19.164.316,96 11.361.626,16 0 11.361.626,16

Machico 5 745.132,31 744.882,31 446.929,38 0 446.929,38

Ponta do Sol 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Porto Moniz 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Porto Santo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Ribeira Brava 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Santa Cruz 9 1.486.710,76 1.439.178,96 863.507,38 0 863.507,38

Santana 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

São Vicente 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 132 22.570.511,14 22.007.436,16 13.058.953,18 0 13.058.953,18

Empreendinov - Projetos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2013)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

1.2.2 SIRE – Sistema de Incentivos à Revitalização 

Empresarial das Micro e Pequenas Empresas da 
Região Autónoma da Madeira 

 

No sentido de contribuir para o desenvolvimento sustentado da 

competitividade das micro e pequenas empresas, através do reforço 

da sua capacidade técnica e tecnológica e da modernização das 

estruturas físicas, de um reordenamento territorial mais adequado e 

de uma melhor integração no espaço urbano, a Vice-Presidência do 

Governo Regional criou o SIRE – Sistema de Incentivos à 

Revitalização Empresarial. 

Este sistema de incentivos foi criado através da Portaria n.º 

34/2008 de 7 de Abril, que foi retificada pela Declaração de 

Retificação de 07 de Maio de 2008. A partir da publicação da Portaria 
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da Vice-Presidência do Governo Regional nº. 147/2009 de 4 de 

Novembro, foram alteradas as condições de aplicação, passando este 

sistema de incentivos a denominar-se SIRE II. 

 

O SIRE divide-se em três subsistemas: 

 

Projetos Especiais; 

Projetos de Revitalização dos Parques Empresariais; 

Projetos Integrados. 

 

 

Até 31 de dezembro de 2014, foram aprovadas 160 candidaturas 

ao SIRE, o que correspondia a um investimento total de quase 21 

milhões de euros e um incentivo total de aproximadamente 9,1 

milhões. 

Se analisarmos as candidaturas entradas por sector de atividade, 

concluímos que o sector predominante era o do Comércio, com 53 

projetos, seguindo-se o do Turismo com 49 e o dos Serviços com 37. 

Quanto aos concelhos onde estavam localizados estes projetos, 

como já era de esperar, o Funchal liderava a tabela, com 99 projetos. 

 

Setores 

de Actividade

N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Comércio 53 6.416.966,30 6.234.540,65 1.322.275,90 1.560.597,23 2.882.873,13

Construção 4 618.158,87 531.166,70 101.050,57 149.212,14 250.262,71

Industrial 17 2.898.743,57 2.649.504,26 620.673,98 567.230,80 1.187.904,78

Serviços 37 4.586.394,26 4.424.781,31 1.303.188,00 664.663,92 1.967.851,92

Transportes 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ambiente 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 49 6.360.190,01 6.211.717,37 1.308.355,39 1.583.483,13 2.891.838,52

Total 160 20.880.453,01 20.051.710,29 4.655.543,84 4.525.187,22 9.180.731,06

SIRE - Projetos aprovados por setor (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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Concelho
N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 3 393.614,06 378.723,54 91.637,60 90.428,95 182.066,55

Câmara Lobos 18 1.965.933,05 1.895.814,41 545.801,08 390.968,67 936.769,75

Funchal 99 13.248.849,27 12.768.751,21 2.918.580,46 2.784.496,93 5.703.077,39

Machico 11 2.074.774,68 1.901.294,75 416.011,35 494.562,59 910.573,94

Ponta do Sol 3 449.712,43 448.554,80 99.542,99 103.610,35 203.153,34

Porto Moniz 1 199.454,53 199.454,53 37.920,20 56.820,70 94.740,90

Porto Santo 2 63.194,51 63.194,51 10.194,71 19.578,60 29.773,31

Ribeira Brava 5 783.330,82 781.598,91 139.894,22 215.928,14 355.822,36

Santa Cruz 13 1.362.749,94 1.275.483,91 331.784,36 278.090,54 609.874,90

Santana 3 234.157,12 234.157,12 40.123,50 69.155,88 109.279,38

São Vicente 2 104.682,60 104.682,60 24.053,37 21.545,87 45.599,24

Total 160 20.880.453,01 20.051.710,29 4.655.543,84 4.525.187,22 9.180.731,06

SIRE - Projetos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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1.2.3. SI TURISMO – Sistema de Incentivos à Promoção 

da Excelência Turística da Região Autónoma da 
Madeira 

 

O SI TURISMO tem como principal objetivo apoiar empresas do 

sector do Turismo que desenvolvam projetos (operações) de 

investimento integrados e inovadores, associados aos seguintes 

produtos turísticos estratégicos: turismo de natureza, sol e mar, 

saúde e bem-estar, touring cultural e paisagístico, turismo náutico, 

golfe e turismo de negócios. 

Os projetos devem incidir, preferencialmente, em fatores 

dinâmicos da competitividade e potenciar a desconcentração, 

diversificação e requalificação da oferta, bem como a valorização da 

natureza associada ao mar e à paisagem. 

Este sistema de incentivos foi criado pela Portaria nº. 210/2008, 

de 3 de Dezembro e, com a Portaria da Vice-Presidência do Governo 

Regional nº. 149/2009, de 4 de Novembro, foram alteradas as 

condições de aplicação. Desde então, passou a denominar-se SI 

TURISMO II. 

Até 31/12/2014, foram aprovados 60 projetos no âmbito do SI 

TURISMO, num investimento total de cerca de 77,8 milhões, o que 

traduzia um incentivo total que rondava os 22,3 milhões de euros. 

Todos os projetos aprovados eram obviamente do sector do 

Turismo, sendo que a maioria (34) estava localizada na capital 

madeirense. 
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Setores 

de Actividade

N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Turismo 60 77.803.869,55 68.005.676,34 8.181.246,49 14.168.590,39 22.349.836,88

Total 60 77.803.869,55 68.005.676,34 8.181.246,49 14.168.590,39 22.349.836,88

SI TURISMO - Projetos aprovados por setor (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

Concelho
N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 6 21.715.533,82 17.904.839,41 1.087.951,23 5.628.827,27 6.716.778,50

Câmara Lobos 2 2.711.087,51 2.694.252,51 325.568,73 886.844,90 1.212.413,63

Funchal 34 39.486.531,04 36.964.215,77 5.023.366,79 4.690.846,24 9.714.213,03

Machico 1 59.380,61 59.380,61 29.690,31 0,00 29.690,31

Ponta do Sol 3 5.183.002,70 2.124.113,19 203.848,23 752.002,70 955.850,93

Porto Moniz 1 787.769,54 787.769,54 95.781,04 258.715,25 354.496,29

Porto Santo 3 2.908.340,21 2.715.183,86 670.417,90 551.414,84 1.221.832,74

Ribeira Brava 1 722.936,64 722.936,64 168.206,60 157.114,89 325.321,49

Santa Cruz 7 3.335.937,30 3.140.284,63 458.461,53 957.606,31 1.416.067,84

Santana 1 863.559,42 863.559,42 103.383,75 285.217,99 388.601,74

São Vicente 1 29.790,76 29.140,76 14.570,38 0,00 14.570,38

Total 60 77.803.869,55 68.005.676,34 8.181.246,49 14.168.590,39 22.349.836,88

SI TURISMO - Projetos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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1.2.4  +CONHECIMENTO – Sistema de Incentivos à 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação da Região Autónoma da Madeira  

 

O +CONHECIMENTO tem como principal objetivo intensificar o 

esforço regional de I&DT e a criação de novos conhecimentos com 

vista ao aumento da competitividade das empresas, promovendo a 

articulação entre estas e as entidades do Sistema Científico e 

Tecnológico. 

Este sistema de incentivos foi criado pela Portaria da Vice-

Presidência do GR nº. 161/2008 de 24 de Setembro, sendo que a 

Portaria nº. 82/2011 fez com que o mesmo passasse a denominar-se 

+CONHECIMENTO II. 

Foram feitas alterações que visam simplificar o acesso das 

empresas a este sistema de incentivos, criando-se apenas duas 

tipologias de projetos (Individuais e Co-Promoção) e adaptando-se ao 

Regulamento Geral de Isenção por Categoria. 

No âmbito do + CONHECIMENTO, foram aprovadas até ao final 

de 2014 dezassete candidaturas, representando um investimento total 

de cerca de doze milhões e um incentivo total que rondava os 7,6 

milhões. 

A maioria dos projetos aprovados (13) era do sector de Serviços, 

havendo contudo dois do sector do Comércio. Treze desses projetos 

estavam localizados no Funchal. 
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Setores 

de Actividade

N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Comércio 2 1.579.800,49 895.103,56 632.659,18 0 632.659,18

Construção 1 1.925.284,26 1.860.906,09 1.328.701,37 0 1.328.701,37

Industrial 1 635.664,40 573.235,98 371.024,95 0 371.024,95

Serviços 13 7.853.062,22 7.679.958,32 5.355.503,88 0 5.355.503,88

Transportes 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Turismo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 17 11.993.811,37 11.009.203,95 7.687.889,38 0 7.687.889,38

+ CONHECIMENTO - Projetos aprovados por setor (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

 

Concelho
N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Câmara Lobos 1 487.560,23 465.375,11 346.746,55 0 346.746,55

Funchal 15 9.387.624,43 8.465.470,51 5.774.830,57 0 5.774.830,57

Machico 1 2.118.626,71 2.078.358,33 1.566.312,26 0 1.566.312,26

Ponta do Sol 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Porto Moniz 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Porto Santo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Ribeira Brava 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Santa Cruz 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Santana 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

São Vicente 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 17 11.993.811,37 11.009.203,95 7.687.889,38 0 7.687.889,38

+ CONHECIMENTO - Projectos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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1.2.5  QUALIFICAR+ – Sistema de Incentivos à 

Qualificação Empresarial da RAM 

 

O QUALIFICAR+ – Sistema de Incentivos à Qualificação 

Empresarial da Região Autónoma da Madeira, criado pela Portaria da 

Vice-Presidência do Governo n.º 160/2008, de 24 de Setembro, tem 

por objetivo promover a modernização empresarial, privilegiando 

intervenções integradas e inovadoras, numa perspetiva de mercado 

global, visando a criação de valor acrescentado no tecido empresarial 

regional, em especial através do estímulo de fatores dinâmicos de 

competitividade. 

As condições de aplicação deste sistema de incentivos foram 

alteradas com a Portaria da Vice-Presidência do Governo Regional 

nº.148/2009, de 4 de Novembro. Passou a denominar-se, desde 

então, QUALIFICAR+ II. Nova alteração a este sistema de incentivos 

foi efetuada pela Portaria n.º 58/2010 de 20 de Agosto da Vice-

presidência do Governo Regional, passando-se a denominar 

QUALIFICAR + III.  

Até final de 2014, foram aprovadas 59 candidaturas, o que 

refletia um investimento total de cerca de 150 milhões e um incentivo 

total de cerca de 24,7 milhões. 

Quanto ao ramo de atividade, o sector que predominava era o do 

Comércio, com 22 projetos, sendo que a maior parte dos mesmos 

estava localizada no Funchal (34). 



 

 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 

 

 

 28/53 

Sectores 

de Actividade

N.º 

Projectos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Comércio 22 15.789.046,45 14.414.330,09 2.330.982,45 3414754,82 5.745.737,27

Construção 3 1.228.898,78 1.114.294,64 414.791,07 79512,52 494.303,59

Industrial 10 10.506.628,99 10.356.249,99 2.579.015,92 1871410,71 4.450.426,63

Serviços 18 111.493.711,15 27.484.582,58 9.313.420,07 1897227,52 11.210.647,59

Transportes 4 8.514.285,27 6.633.459,31 1.133.255,87 1078177,27 2.211.433,14

Ambiente 1 412.000,00 412.000,00 185.400,00 0 185.400,00

Saúde 1 2.067.153,40 1.164.953,40 206.857,44 259123,92 465.981,36

Total 59 150.011.724,04 61.579.870,01 16.163.722,82 8600206,76 24.763.929,58

QUALIFICAR +  Projetos aprovados por setor (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

 

 

Concelho
N.º 

Projetos

Investimento 

total

Investimento 

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 3 1.714.770,57 1.500.673,86 459.196,02 216107,22 675.303,24

Câmara Lobos 3 5.256.110,42 5.256.110,42 948.224,54 1330150,96 2.278.375,50

Funchal 34 43.792.277,79 36.857.388,06 7.942.807,71 5560722,74 13.503.530,45

Machico 11 95.430.217,96 14.661.038,96 6.170.553,63 649070,33 6.819.623,96

Ponta do Sol 1 593.500,00 376.403,57 67.695,84 101685,77 169.381,61

Porto Moniz 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Porto Santo 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Ribeira Brava 1 108.511,24 108.511,24 48.830,06 0 48.830,06

Santa Cruz 6 3.116.336,06 2.819.743,90 526.415,02 742469,74 1.268.884,76

Santana 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

São Vicente 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 59 150.011.724,04 61.579.870,01 16.163.722,82 8600206,76 24.763.929,58

QUALIFICAR +  Projetos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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1.2.6   SI FUNCIONAMENTO – Sistema de Incentivos ao 

Funcionamento das Empresas da Região 
Autónoma da Madeira 

 

O SI FUNCIONAMENTO – Sistema de Incentivos ao 

Funcionamento das Empresas da Região Autónoma da Madeira, criado 

pela Portaria da Vice-Presidência do Governo Regional nº. 12/2010, 

de 18 de Março, tem por objetivo compensar os custos adicionais 

resultantes dos handicaps naturais das regiões ultraperiféricas, 

através da redução das despesas correntes das micro, pequenas e 

médias empresas, contribuindo, assim, para a sustentabilidade destas 

no atual período de crise económica e financeira. 

As condições de aplicação deste sistema de incentivos foram 

alteradas com a Portaria da Vice-Presidência do Governo Regional nº. 

80/2010, de 26 de Outubro, passando a denominar-se, desde então, 

SI FUNCIONAMENTO II. Novas alterações foram introduzidas pela 

Portaria n.º 128/2012 de 08 de outubro, da Vice-presidência do 

governo Regional, passando este sistema a se denominar SI 

FUNCIONAMENTO III. 

Com as alterações introduzidas, o SI FUNCIONAMENTO passou a 

contemplar medidas facilitadoras da flexibilização da política de apoio 

ao emprego, através da atribuição de um prémio de realização a 

conceder às empresas que optem pela criação líquida de postos de 

trabalho. 

 O prémio de realização passa a ser também majorado na 

proporção do número de jovens contratados. Isto para as empresas 

que contratem jovens com idades até aos trinta anos. 

 O SI FUNCIONAMENTO III permite ainda às empresas em maior 

dificuldade uma redução do número de trabalhadores até 25% do 

volume de emprego. 



 

 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 

 

 

 30/53 

 

Até 31 de Dezembro de 2014, foram aprovadas 1.849 

candidaturas, o que representava uma despesa total de cerca de 382 

milhões e um incentivo total que rondava os 51,2 milhões de euros. 

O sector que mais candidaturas apresentou foi o do Comércio, 

com 740 projetos, localizando-se a maioria no concelho do Funchal 

(1.254). 

 

Sectores 

de Actividade

N.º 

Projectos
Despesa total

Despesa

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Comércio 977 198.145.645,38 196.315.998,05 26.865.689,70 0 26.865.689,70

Construção 133 36.261.314,73 36.230.991,77 4.474.190,15 0 4.474.190,15

Industrial 205 42.987.520,49 42.968.600,01 6.172.995,33 0 6.172.995,33

Serviços 549 78.880.645,71 78.423.587,89 11.322.492,67 0 11.322.492,67

Transportes 53 11.562.428,04 11.562.428,04 1.681.716,40 0 1.681.716,40

Turismo 500 124.261.174,40 124.122.432,13 15.988.431,65 0 15.988.431,65

Ambiente 3 897.066,39 897.066,39 134.559,96 134.559,96

Total 2420 492.995.795,15 490.521.104,28 66.640.075,86 0 66.640.075,86

SI FUNCIONAMENTO  Projetos aprovados por sector (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 

 

Concelho
N.º 

Projectos
Despesa total

Despesa

elegível

Não 

Reembolsável
Reembolsável

Total de 

Incentivo

Calheta 51 7.219.290,10 7.219.290,10 1.050.194,62 0 1.050.194,62

Câmara Lobos 140 26.671.921,25 26.429.594,91 3.932.242,07 0 3.932.242,07

Funchal 1649 355.195.789,99 353.303.242,21 47.263.716,98 0 47.263.716,98

Machico 93 13.844.090,30 13.747.371,17 1.700.040,43 0 1.700.040,43

Ponta do Sol 71 11.784.614,91 11.784.026,49 1.665.639,55 0 1.665.639,55

Porto Moniz 25 3.114.574,96 3.114.574,96 469.259,83 0 469.259,83

Porto Santo 32 5.389.882,51 5.389.882,51 789.807,90 0 789.807,90

Ribeira Brava 89 10.188.814,23 10.135.936,29 1.533.074,75 0 1.533.074,75

Santa Cruz 197 48.364.279,72 48.175.782,69 6.573.396,88 0 6.573.396,88

Santana 39 6.230.581,52 6.230.581,52 906.555,60 0 906.555,60

São Vicente 34 4.991.955,66 4.990.821,43 756.147,25 0 756.147,25

Total 2420 492.995.795,15 490.521.104,28 66.640.075,86 0 66.640.075,86

SI FUNCIONAMENTO  Projetos aprovados por concelho (acumulado a 31/12/2014)

 

Fonte: DGIA/IDE 
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2. Outros instrumentos de apoio  

 

2.1. Garantia Mútua 

 

Desde Abril de 2008, altura em que foi inaugurada no Funchal a 

Agência da Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, SA, que o 

tecido empresarial madeirense passou a dispor de mais um 

instrumento facilitador para projetos e investimento. 

O objetivo deste novo instrumento de financiamento está 

relacionado com a promoção e a realização de iniciativas empresariais 

nas áreas do empreendedorismo, inovação empresarial, 

desenvolvimento tecnológico, sociedade do conhecimento e 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS (Acumulado a 31-12-2014)

Linhas de Crédito Bonificado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totais

Linhas de Crédito - Juros, comissões, etc 212.369,51 363.261,89 372.169,86 390.769,14 212.345,30 252.390,60 1.803.306,30

Reforço do Fundo Contragarantia 1.200.000,00 300.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

Linha Recuperação Empresarial 0,00 0,00 175.959,24 543.040,76 537.478,74 968.000,00 2.224.478,74

Linha Crédito Pro-Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 85.321,92 64.678,08 150.000,00

Totais 1.412.369,51 663.261,89 1.398.129,10 933.809,90 835.145,96 1.285.068,68 6.527.785,04

Fonte: IDE/DGR

 

 

Linhas de crédito bonificado – Pagamentos efetuados 

Linhas de Crédito Bonificado 2009 2010 2011 2012 2013 Totais

Linhas de Crédito - Juros, comissões, etc 212.369,51 363.261,89 372.169,86 390.769,14 212.345,30 1.550.915,70

Reforço do Fundo Contragarantia 1.200.000,00 300.000,00 850.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00

Linha Recuperação Empresarial 0,00 0,00 175.959,24 543.040,76 537.478,74 1.256.478,74

Linha Crédito Pro-Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 85.321,92 85.321,92

Totais 1.412.369,51 663.261,89 1.398.129,10 933.809,90 835.145,96 5.242.716,36

Fonte: DGR/IDE,IP-RAM

Pagamentos

 

 

2.2. Linha de Crédito Bonificado para Micro e Pequenas 

Empresas da Madeira 

 

Em Fevereiro de 2009, a Vice-Presidência do Governo Regional, 

através do IDE, IP-RAM, lançou uma nova linha de crédito bonificado, 
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no montante de dez milhões de euros. Esta destina-se a micro e 

pequenas empresas da Região. 

Esta Linha de Crédito pretende sobretudo estimular e incentivar o 

tecido empresarial regional, nomeadamente as micro e pequenas 

empresas, através da bonificação da taxa de juro, isenção de “spread” 

e comissões de garantia.  

Com o recurso aos mecanismos de garantia do Sistema Nacional 

de Garantia Mútuo, procura-se atenuar as dificuldades de tesouraria 

dos beneficiários, minimizando desta forma os riscos das operações 

bancárias. 

Em Março de 2011 esta linha de crédito veio a ser alterada, 

oferecendo medidas excecionais para jovens empresários com idades 

compreendidas entre os 18 e os 35 anos. O montante global da linha 

de crédito é de dez milhões de euros, sendo que os montantes de 

financiamento por empresa são de até 25 mil euros para as micro 

empresas e de 50 mil para as pequenas. Quando se tratar de projetos 

promovidos por jovens empresários e para montantes de apoio até 

dez mil euros, a avaliação da operação é tacitamente aprovada pela 

Sociedade Garantia Mútua, aceitando-se empresas com menos de um 

ano de atividade (exigindo-se apenas situação líquida positiva). 

Os incentivos públicos consistem na bonificação do spread e 

comissão de garantia mútua, assim como na bonificação da taxa 

Euribor a três meses, com limite mínimo para o beneficiário de 1,5% e 

máximo de 3,5%. 

Até 31 de Dezembro de 2014, foram efetuados pagamentos que 

totalizam 1,8 milhões de euros. 
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2.3. Linha de Crédito PRO-INVEST – Linha de crédito ao 

Cofinanciamento dos Sistemas de Incentivos no âmbito do 

Intervir+ 

 

Esta linha de crédito, no montante global de cinco milhões de 

euros, tem por objetivo financiar projetos aprovados no âmbito dos 

sistemas de incentivos do PO INTERVIR+, promovendo a 

complementaridade entre os instrumentos de apoio ao investimento e 

ao financiamento.  

O lançamento e a subscrição dos protocolos com as instituições 

financeiras aderentes da PRO-INVEST realizou-se a 18 de Novembro 

de 2009.  

Em 2011, esta linha de crédito veio a ser alterada e reforçada em 

cinco milhões de euros, introduzindo-se condições de aplicação mais 

vantajosas para jovens empresários com idades compreendidas entre 

os 18 e os 35 anos de idade. 

A medida permite garantir 80% do capital em dívida para 

projetos de jovens empresários e uma amortização de 10% do capital, 

a qual poderá atingir 30%, dependendo dos resultados obtidos. 

Refira-se que as candidaturas lideradas por jovens, ao abrigo do SIRE 

e do EMPREENDINOV, beneficiam também de uma bonificação de 

spread e de uma Comissão de Garantia Mútua a 100%, assim como 

de uma bonificação de 0,25 pontos percentuais da taxa Euribor a três 

meses. 

Até 31 de Dezembro de 2014, foram efetuados pagamentos que 

totalizam 150.000 euros. 
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2.4. Linha de Apoio à Recuperação Empresarial da Madeira 

 

Numa ação conjunta do Governo Regional da Região Autónoma 

da Madeira e do Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento, e no sentido de criar condições para que as PME 

atingidas pela intempérie ocorrida a 20 de Fevereiro de 2010 

pudessem minimizar os prejuízos decorrentes da mesma, foi criada a 

Linha de Apoio à Recuperação Empresarial da Madeira. 

Trata-se de um instrumento de apoio às PME ao nível de 

operações de financiamento destinadas a investimentos em ativos 

intangíveis, ativos fixos tangíveis e em fundo maneio. 

No dia 18 de Outubro de 2010, a linha de crédito veio a sofrer 

algumas modificações nas suas condições de aplicabilidade com a 

finalidade de promover a deslocalização das empresas afetadas pelo 

temporal e localizadas em zonas de risco para os parques 

empresariais da Região Autónoma da Madeira. 

Até 31 de Dezembro de 2014, foram efetuados pagamentos que 

totalizam 2,22 milhões de euros. 

 
 

2. 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. 
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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 2014, o CFE Funchal constituiu 488 empresas, 

procedeu a 297 alterações de sociedades, registou 130 extinções e 

instruiu 61 processos de propriedade industrial. Foi ainda responsável 

pelo pedido de 149 certificados de admissibilidade de firma ou 

denominação ao Registo Nacional de Pessoas Coletivas. 

Em termos globais o CFE atendeu 3.695 clientes em 2014, 3.303 

dos quais de forma presencial, registou 320 atendimentos telefónicos 

e deu 72 respostas a pedidos de informação por correio eletrónico.

http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/LojaEmpresa/
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3. Principais ações de informação e divulgação dos 
sistemas de apoio ao tecido empresarial da Região 

Autónoma da Madeira (2014) 

 

22 a 26-01-2014 

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

denominada “Cidade do Empreendedor”, Madeira Tecnopolo, 

Funchal. 

 

25-02-2014 

Assinatura de protocolo com a ACIF-CCIM e a Fundação AIP, 

Salão Nobre do Edifício do Governo Regional, Funchal. 

 

27-02-2014 

Assinatura de protocolo com a ACIF-CCIM e a AEP – Associação 

Empresarial de Portugal, Salão Nobre do Edifício do Governo 

Regional, Funchal. 

 

12-03-2014 

Participação da vogal do Conselho de Direção do IDE, Filipa 

Martins, enquanto oradora, no seminário “A Certificação Como 

Fator de Competitividade”, auditório da EEM, Funchal. 

 

16 a 23-03-2014 

Participação da vogal do Conselho de Direção do IDE, Filipa 

Martins, na Missão Empresarial a Moçambique. 

 

08-04-2014 
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Apresentação do Plano Referencial Estratégico para a Economia 

da Região Autónoma da Madeira no Horizonte 2020, Salão Nobre 

do Edifício do Governo Regional, Funchal. 

 

24-04-2014 

Participação do presidente do IDE na primeira conferência 

realizada no âmbito dos 25 anos das ‘100 Maiores e Melhores 

Empresas da Madeira’, Pestana Casino Park Hotel, Funchal. 

 

13-05-2014 

Participação do Presidente do IDE no Forum da Empregabilidade, 

que se realizou entre os dias 12 e 16 de maio, Campus 

Universitário da Penteada, Funchal. 

 

4 a 13 – 07-2014 

Participação do IDE com um stand na EXPOMADEIRA 2014 onde 

se fez a divulgação dos diversos instrumentos de apoio ao tecido 

empresarial regional. 

 

 

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 

2014 informação diversa sobre todo o tipo de serviços e produtos 

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

outros. 

 



 

 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

 

 

 

 38/53 

- Divulgação de notícias, eventos e outras informações 

pertinentes nas diferentes redes sociais, nomeadamente no 

Facebook e no Twitter. 

 

- Divulgação por meios eletrónicos das quatro edições da 

Newsletter do IDE. 
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4. Legislação publicada (2014) 

 

Durante o decorrer de 2014, não foram publicados diplomas 

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

relacionados com cofinanciamento comunitário através do Programa 

Operacional Intervir+. 
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5. Autoavaliação 

 

7.1. 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.  

 

OE5 - Aprofundar a utilização do sistema de informação na sua 

vertente de gestão estratégica nomeadamente na atualização de 
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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 2014, 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 – Implementação de medidas de apoio à 

internacionalização das empresas regionais 

 

Ao longo do ano de 2014, o IDE celebrou dois protocolos e 

realizou uma missão empresarial, tendo em vista a internacionalização 

das empresas. Desta forma, conseguiu superar o objetivo. 

A 25 de fevereiro de 2014, celebrou um acordo com a ACIF e a 

Fundação AIP que pretendia «o desenvolvimento e concretização de 

iniciativas que concorram para a crescente internacionalização das 

empresas da Região Autónoma da Madeira». 

No dia 27 de fevereiro de 2014, assinou um protocolo com a 

ACIF e a AEP que tinha o mesmo objetivo que o anterior. 

Entre 16 e 23 de março de 2014, o IDE participou numa Missão 

Empresarial a Moçambique que teve como principal finalidade 

proporcionar às empresas participantes o conhecimento da realidade 

local, a identificação de potenciais parceiros para o desenvolvimento 

de projetos de exportação e investimento e, ainda, a oportunidade de 

contactar com entidades oficiais. 
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OO2 – Pugnar pela alocação total das verbas da dotação 

específica adicional dos sobrecustos da RAM 2014-2020 às 

empresas 

 

Este objetivo foi superado na medida em que foi salvaguardada 

a totalidade da afetação das verbas para o apoio aos custos de 

exploração das empresas, situação consagrada no Novo Programa 

Operacional da Região Autónoma da Madeira, denominado “Madeira 

14-20”. 

 

 

OO3 – Implementar medidas de melhoria de interface 

entre o IDE e as empresas 

 

Neste objetivo, ficamo-nos apenas pelo cumprimento, na 

medida em que não conseguimos criar e lançar um novo site, uma 

pretensão já antiga. 

No entanto, foi melhorada 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.  

 

 

OO4 – Desenvolver ações de divulgação do novo Quadro 

Comunitário 2014-2020 

 

Ao longo do ano de 2014, o IDE realizou 9 ações de divulgação, 

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

fixara entre quatro e seis ações.  
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Além das referidas nove ações físicas de divulgação, que passam 

pelos seminários, apresentações, conferências de imprensa, 

participação em feiras e outros eventos públicos, em 2014, o IDE 

promoveu e divulgou os instrumentos de apoio através de spots 

publicitários de rádio, 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 quatro newsletters 

eletrónicas. 

 

OO5 - Incremento do volume de análises para o maior 

aproveitamento dos fundos comunitários do PO Intervir + 

 

Este objetivo foi superado. A variação da taxa média de análises 

foi de 52%, conseguindo-se uma superação de 2%, pois o 

cumprimento conseguia-se entre os trinta e os cinquenta por cento. 

 

 

OO6 - Atingir um nível de satisfação dos clientes igual ou 

superior a 3 numa escala de 1 a 5 

 

Este objetivo foi superado. Da análise aos Inquéritos de 

Satisfação dos Clientes 2014, podemos concluir que a avaliação feita 

pelos executores do Instituto de Desenvolvimento Empresarial é 

positiva, na medida em que a maioria das respostas (95%) é 

“satisfatória”, sendo que apenas 5% estão abaixo do “Pouco 

Satisfatório”. 

 

**** 
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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 

OO2, OO3 e OO5 são os mais relevantes. 

 

Observando agora o quadro seguinte, podemos concluir que os 

objetivos fixados para 2014 foram quase todos superados, sendo que 

apenas um se ficou pelo atingido. 

 

**** 

 

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. 
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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 

Bom.
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7.2. Autoavaliação do IDE 

 

 

(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, o presente relatório de atividades contém os 

resultados dos inquéritos de satisfação efetuados aos clientes internos 

e externos da organização. Para análise mais aprofundada juntam-se 

em anexo os seguintes documentos:  

a) Relatório da aplicação do questionário de Satisfação dos 

Clientes no IDE;  

b) Relatório da aplicação dos questionários de Satisfação dos 

Clientes do CFE;  

c) Relatório de aplicação dos questionários de satisfação dos 

colaboradores do IDE (que inclui os do CFE). 

 

- 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 2014 o 

cumprimento das Políticas de Segurança. 

Realizou, portanto, quatro auditorias internas, aos seguintes 

procedimentos: 

a) P8 – Política para a Continuidade das Operações no IDE; 
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b) P9 – Política de Gestão e Reporte de Incidentes de 

Segurança. 

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 todas ações e projetos que constavam dos objetivos fixados para 

o ano de 2014 foram atingidos, sendo que apenas um dos objetivos se 

ficou pelo cumprimento, que era o objetivo que consistia em 

“implementar medidas de melhoria de interface entre o IDE e as 

empresas”. 

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. 

 

- 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, e 

não obstante o IDE ter superado quase todos os objetivos, 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 
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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. 

 

- 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 
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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, 

até 2014, foram aprovados, pelos diferentes sistemas de incentivo, 

um total de 2.872 projetos com um investimento total na ordem dos 

679.8 milhões de euros, a que correspondia um incentivo total de 

cerca de 147.1 milhões de euros; 

 

- Ainda no que concerne a instrumentos de apoio de âmbito 

regional, importa referir que, até 31 de dezembro de 2014, foram 

efetuados pagamentos relativos aos diferentes sistemas de incentivos 

num total de 108,5 milhões euros; 

 

- Quanto a outros instrumentos de apoio ao financiamento, 

realçamos que, no âmbito da Linha de Crédito Bonificado para Micro e 

Pequenas Empresas, em 2014, foram efetuados pagamentos que 

totalizam 1,8 milhões de euros. Já no que concerne à PRO-INVEST,  

os pagamentos com esta linha ultrapassaram os 150.000 euros; 

 

- No ano de 2014, o CFE Funchal constituiu 488 empresas, 

procedeu a 297 alterações de sociedades, registou 130 extinções e 

instruiu 61 processos de propriedade industrial. Foi ainda responsável 

pelo pedido de 149 certificados de admissibilidade de firma ou 

denominação ao Registo Nacional de Pessoas Coletivas; 

 

- Em 2014, o IDE realizou ou participou em nove diferentes ações 

de informação/divulgação dos sistemas de apoio ao tecido empresarial 

da Região, sendo que continuou a publicar trimestralmente uma 
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newsletter eletrónica e atualizou com frequência conteúdos 

informativos no seu site e nas diferentes redes sociais; 

 

- Durante o decorrer de 2014, não foram publicados diplomas 

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

relacionados com cofinanciamento comunitário através do Programa 

Operacional Intervir+; 

 

- No que respeita à autoavaliação do IDE, 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 Bom. 
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Anexo 1 – Relatório de Atividades do CFE 

 


