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Introdução de combustíveis na Região em queda 
A introdução no consumo dos prin-
cipais combustíveis (gasóleo e ga-
solina) na Região caiu 16,6% em 
2020 comparativamente ao ano 
anterior. Os dados são da Alfân-
dega do Funchal e foram, ontem, 
divulgados pela Direção Regional 
de Estatística da Madeira (DREM).

Em 2020, a introdução no con-
sumo de gasóleo e gasolina na Ma-
deira rondou os 124,8 milhões de 
litros, atingindo o mais baixo des-
de 2008.

 A informação desagregada pe-
los principais tipos de combustível 
mostra que foram introduzidos 90,3 
milhões de litros de gasóleo, -15,7% 
do que em 2019. No que se refere às 
gasolinas, observa-se que as quan-
tidades introduzidas de gasolina 

de 95 e de 98 octanas rondaram, 
respetivamente, os 25,3 e os 9,1 mi-
lhões de litros, representadas, pela 
mesma ordem, variações face ao 
ano precedente de -22,8% e -6,4%.

No caso do gás propano e buta-
no, a introdução no consumo em 
2020 foi de 10,2 e 6,0 mil toneladas, 
respetivamente, traduzindo uma 
diminuição de 53,7% e um aumen-
to de 9,4%, comparativamente a 
2019. Por sua vez, no gás natural, a 
quantidade introduzida foi de 24,9 
mil toneladas (+2,5% do que no ano 
precedente).

Em 2020, a média dos preços 
máximos de venda ao público do 
gasóleo rodoviário foi de 1,15 euros, 
tendo diminuído 11,2 cêntimos face 
a 2019. Tendência idêntica obser-

vou-se no caso da gasolina de 95 
octanas, cujo preço médio foi de 
1,373 euros, o que representou uma 
diminuição de 10,1 cêntimos entre 
2019 e 2020.

No 4.º trimestre de 2020, o preço 
médio do gasóleo rodoviário fixou-
-se em 1,117 euros, um valor inferior 
ao registado no período homólogo 
(1,268 euros) e ao trimestre anterior 
(1,127 euros). 

No caso da gasolina de 95 octa-
nas, o preço médio no último tri-
mestre de 2020 foi de 1,360 euros, 
observando-se um decréscimo de 
12,1 cêntimos face ao verificado no 
período correspondente do ano 
precedente e mantendo-se inalte-
rado face ao observado no 3.º tri-
mestre do ano passado.Preço dos combustíveis também diminuiu. 
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O sistema de apoio INICIE +, lan-
çado pelo IDE e destinado a ini-
ciativas empresariais de micro 
e pequenas empresas, totalizou 
461 candidaturas, tendo o pra-
zo de entrega terminado ontem.

Segundo os primeiros resul-
tados das candidaturas, este in-
centivo quase triplicou o núme-
ro de candidatos face à 1.ª fase, 
quando foram submetidos 172 
candidatos.

Os dados cedidos pelo gabi-
nete da Secretaria Regional da 
Economia referem a aprovação 
de 460 candidaturas no âmbi-
to do programa INICIE+, o que 
equivale a um montante de 1,2 
milhões de euros.

Para Rui Barreto, secretário 
regional com a tutela da Econo-
mia, estes indicadores são muito 
positivos. O governante revela-
-se também satisfeito com o nú-
mero de projetos e com a "quali-
dade de muitos deles", um sinal, 
diz, da “vitalidade das micro e 
pequenas empresas da Região”.

“E fundamental mostrar os 
bons exemplos, criando confian-
ça nos consumidores e no setor 
empresarial regional. O centro 
da economia são os trabalha-

dores e as empresas e, por essa 
razão, é para as empresas que 
se devem canalizar a maioria 
dos sistemas comunitários de 
incentivos”, afirma Rui Barreto.

 
O que é o INICIE +?
Lançada em 2020, esta é uma 

medida de apoio 
financiada pela 

INICIE +

461 candidaturas valem 1,2 milhões 
Sistema de apoio destinado a iniciativas empresariais de micro e pequenas empresas atingiu quase o triplo dos candidatos face à 1.ª fase.

Prazo de entrega  
de candidaturas  
ao INICIE +  
terminou ontem. contribuam para o fortaleci-

mento e revitalização da base 
económica regional.

O INICIE +  atribui uma ma-
joração de 15%, os projetos 

localizados fora do conce-
lho do Funchal, naqui-

lo que é visto como 
sendo um incenti-
vo ao desenvolvi-
mento económico 
dos restantes con-
celhos e uma estra-
tégia de descentra-

lização.

reutilização de ajuda reembolsá-
vel concedida no âmbito do Pro-
grama Intervir+ e tem por objetivo 
financiar operações de criação, 
expansão ou modernização de 
micro e pequenas empresas. 

São suscetíveis de financia-
mento os projetos que promovam 
a criação, expansão ou a moder-
nização do ecossistema empre-
sarial, privilegiando iniciativas 
inovadoras e competitivas, que 

É fundamental 
mostrar os bons 
exemplos, criando 
confiança nos 
consumidores 
e no setor 
empresarial 
regional. 
  
 Rui Barreto


