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Secretário regional da
Economia regista que
este apoio é mais uma
iniciativa do Governo
Regional para corrigir
uma injustiça de Lisboa.

APOIOS

974 empresas esgotaram
verba do ADAPTAR-RAM
Programa de apoio à adaptação das empresas ao contexto da covid-19 esgotou dotação de 2,5 milhões
de euros, com Rui Barreto a exaltar que uma vez mais a Região corrigiu uma injustiça da República.
Por David Spranger
davidsprangerx@jm-madeira.pt

O programa de apoio às micro, pequenas e médias empresas foi lançado pelo
secretário regional de Economia no dia
25 de junho. Cerca de um mês e meio
depois, o balanço do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, entidade
que gere e aprova os projetos, revela
que, no total, 974 empresas candida-

taram-se a este apoio à adaptação dos
estabelecimentos às novas condições
de distanciamento físico e de higiene
no contexto da covid-19.
Rui Barreto considera este sistema
de incentivos se revelou “um sucesso” e
enaltece o facto de a linha lançada pela
Região ter corrigido uma “injustiça” do
Governo da República que “excluiu as
regiões autónomas do programa nacional”. O Governo Regional, através
do IDE, fez um adiantamento de 50%

do valor elegível em despesas até cinco mil euros, em que 80% desse valor
foi financiado a fundo perdido. “Uma
ajuda importante para os empresários
nesta fase de relançamento da economia”, sublinha o governante.
Ao abrigo do ADAPTAR-RAM, foram aceites despesas relacionadas com
a reorganização de espaços comerciais,
na aquisição de equipamentos de protecção individual (luvas, máscaras ou
viseiras), bem como na aquisição de

desinfetantes e na reorganização do
layout dos estabelecimentos.
De acordo com o IDE, das 974 empresas aprovadas, 63% referem-se a
microempresas, 29% são de pequenas
e 8% são médias empresas. A entidade responsável pelo programa revela
ainda que este apoio teve mais procura por parte do setor do Turismo e
Restauração. Em segundo lugar surge o setor do Comércio, seguido das
Atividades Imobiliárias e, por último,

sábado
22 de agosto de 2020

Ao abrigo do ADAPTARRAM, foram aceites
despesas relacionadas
com a reorganização
e apetrechamento de
espaços comerciais.
Cerca de um mês e
meio volvidos, foram
974 as empresas que
procuraram esse apoio,
esgotando já o plafond
de 2,5 milhões de euros,
80% a fundo perdido.
o setor da Saúde. O secretário regional
de Economia diz-se satisfeito com a
“boa aceitação” do tecido empresarial
regional face às medidas de apoio que
o Executivo tem colocado ao dispor.
“O ADAPTAR-RAM tinha uma dotação
de 2,5 milhões de euros para ajudar os
empresários nessas despesas e permitir que o regresso à normalidade se
fizesse com segurança. Podemos concluir que esse objetivo foi amplamente
conseguido”, e acrescenta, “o processo
foi simples e desburocratizado”. Tratou-se de um regime simplificado de
candidatura, no âmbito de um procedimento concursal submetido através
de formulário eletrónico simplificado,
na plataforma eletrónica do Balcão do
Portugal 2020.
Barreto lembra que a pandemia
obrigou o Governo a implementar e
a operacionalizar medidas de apoio à
economia em tempo recorde, “estamos a trabalhar à máxima velocidade
possível, num tempo difícil, porque temos a noção que tudo temos de fazer, e
estamos a fazer, para ajudar as empresas. E ajudando as empresas, estamos
a ajudar os trabalhadores a garantir os
postos de trabalho”, salienta.
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