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ECONOMIA

Covid-19 acelera pagamento
de incentivos às empresas
ROBERTO FERREIRA
rferreira@dnoticias.pt
Desde o início da pandemia Covid-19, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), entidade gestora do Programa Operacional Madeira 14-20, sob a tutela
da Secretaria de Economia, está a
adoptar medidas de aceleração
no pagamento de incentivos às
empresas, através da emissão de
adiantamentos com periodicidade quinzenal.
O esforço nos pagamentos dos
diferentes sistemas de incentivos
passa pela simplificação da metodologia de verificação dos pedidos de pagamentos associados ao
sistema de apoio ao Funcionamento 2020. “É mais uma medida
para apoiar as empresas regionais
que atravessam grandes dificuldades de tesouraria devido ao impacto da Covid-19”, afirma o secretário regional da Economia,
Rui Barreto.
A evolução dos acontecimentos
relacionados com a pandemia
tem exigido do Governo Regional
medidas de apoio extraordinário
às empresas. Os empresários precisam de apoio imediato e por
isso, diz o secretário regional, “o
Governo está a garantir o pagamento dos apoios no mais curto
espaço de tempo de forma a compensar o impacto da crise, ajudando a repor a liquidez nas empresas”.
A par das medidas implementadas pelo Governo Regional,
através do IDE, de forma a agilizar processos e pagar mais rápido, o Executivo aprovou um conjunto de moratórias, nomeadamente na prestação dos planos de
reembolsos, “um alívio para a tesouraria das empresas que permitiu que estas pudessem focar
os seus recursos noutras necessidades de carácter emergente”,
sublinha o governante. Foram
ainda aprovadas moratórias na
prestação dos planos de reembolsos nas linhas de crédito.

Até 15 de Junho foram pagos
758 mil euros às empresas

Em termos de pagamentos efectuados às empresas na primeira
quinzena do mês de Junho, de
um total de apoios a 32 projectos
provados, 21 surgem no âmbito
do SI de apoio ao funcionamento,

Rui Barreto e o presidente do IDE, Duarte Freitas.

no valor de 366 mil euros, 1 candidatura é relativa ao Internacionalizar 2020 (81 mil euros), 4
candidaturas foram aprovadas na
esfera do PROCiência (246 mil
euros) e 6 são referentes ao INICIE +, no montante de apoio que
ascende ao 64 mil euros.

12,5 milhões de euros em
apoios desde o início do ano

Desde o início de 2020 até ao final do mês de Junho, ao abrigo
dos diferentes sistemas de incentivos ao investimento e ao funcionamento, contabilizaram-se pagamentos às empresas regionais
no montante de 12,5 milhões de
euros. Destes, destaque para o SI
ao Funcionamento 2020 com um
total de apoios na ordem dos 8,4
milhões de euros, correspondendo a 67% dos pagamentos, seguido do PROCiência 2020, sistema
de incentivos direccionado para a
investigação, que já atingiu o va-

Até ao fim de Junho, ao abrigo dos
diferentes sistemas de incentivos ao
investimento e ao funcionamento,
foram pagos às empresas regionais
12,5 milhões de euros
MAPA DE PAGAMENTOS REFERENTES AO ANO DE 2020
DESIGNAÇÃO
PROCIÊNCIA 2020
INOVAR 2020
EMPREENDER 2020
INTERNACIONALIZAR 2020
VALORIZAR 2020
FUNCIONAMENTO 2020
TOTAL

INCENTIVO PAGO
2.032.280,65
1.075.766,14
204.882,30
253.728,06
544.354,30
8.384.702,29
12.495.713,74

lor de 2 milhões de euros distribuídos entre o sector empresarial
e as entidades não empresariais
ligadas ao sistema científico e
tecnológico da Região.
“As verbas disponíveis em termos de Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),
canalizadas para o apoio ao tecido empresarial são no atua momento fundamentais, somando a
outras medidas que têm sido implementadas pelo Governo Regional para garantir a manutenção dos postos de trabalho e
apoiar a tesouraria das empresas”, garante Rui Barreto.
Em termos de pagamentos efectuados desde o início deste quadro
comunitário, refira-se que em
2016 foram pagos 10 milhões de
euros, em 2017 foram 26 milhões
de e em 2018 o valor ascendeu aos
28,62 milhões de euros. Em 2019
contabilizaram-se 29,21 milhões
de euros em pagamentos.

