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3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

Reforçar a competetividade das empresas 

O projeto apresenta uma forte aposta ao nível das TICs, por forma, a poder fazer uma divulgação global 

online dos seus catálogos de produtos virtuais; manter um relacionamento muito estreito (online) com os 

seus clientes (auscultar as suas opiniões, prestar esclarecimentos, facultar informação), com o objetivo de 

ajustar a sua oferta, à procura dos seus clientes.

CIA BRASIL - REPRESENTAÇÕES 

TEXTEIS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO, LDA

23-03-2018 FEDER 60.904,99 60.904,99 24.362,00 20.707,70

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

Rising Match Export2017

A RISING MATCH, especializada em construção de simuladores automáticos de desporto, tem como 

objetivo alavancar a venda e exportação destes produtos. Os simuladores são assistidos por computador e 

apresentam software específicos para adaptar a atividade dos treinados o mais possível a metodologias de 

treino e situações de competição reais.  

Após uma fase de prototipagem, montagem e instalação das primeiras máquinas totalmente operacionais 

para treino de futebol Sport Lisboa e Benfica no centro de treino do seixal e parque de jogos junto ao 

estádio olímpico de Montjuich em Barcelona), estão agora avançando para uma segunda fase em que o 

software e hardware serão significativamente melhorados e em que iniciarão um plano de 

internacionalização forte visando a exportação para 3 mercados chave: UK, China e USA e que permitirá a 

criação de valor pela via das exportações. 

RISING MATCH, UNIPESSOAL 

LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)

23-03-2018 FEDER 618.820,00 618.820,00 247.528,00 210.398,80

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

Reforço da capacidade empresarial da 

SWEETS AND SUGAR, tendo em vista a 

sua competitividade, notoriedade externa e 

consequentemente, a sua consolidação em 

mercados internacionais.

A Sweets and Sugar perante as oportunidades existentes, nomeadamente o desenvolvimento de novos 

produtos e a possibilidade de recurso a incentivos para a internacionalização, pretende alavancar a atividade 

da empresa, com a consolidação da sua presença em mercados onde já está inserida, mas também na 

procura de novos clientes/distribuidores que comercializem os seus produtos.

SWEETS AND SUGAR - 

PRODUÇÃO, 

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR 

E SEUS DERIVADOS S.A. (ZONA 

FRANCA DA MADEIRA

23-03-2018 FEDER 79.936,20 79.936,20 31.974,48 27.178,31

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

Internacionalização 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da RAM

O projeto pretende, após a sua implementação: aumentar significativamente a venda de produtos (via 

aumento das visitas in loco à loja e um novo modelo de vendas a posteriori que ultrapasse as 

condicionantes do modelo atual de aquisição local e posterior transporte aéreo); explorar o mercado inglês 

(próximo da Região e com tradição de vimes muito enraizada) e os demais referidos (Países Escandinavos, 

USA, Alemão); transformar a situação atual de venda passiva numa nova dinâmica comercial e de 

promoção externa (à distância) dos produtos e recuperar e divulgar (via fotografias e vídeos) o processo 

produtivo e a fabricação de artigos em vime.

SILVA & FREITAS LDA 23-03-2018 FEDER 198.534,35 198.534,35 99.267,18 84.377,10

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

QUALIRAM - INTERNACIONALIZAÇÃO 

A QualiRAM - Serviços de Consultoria é uma empresa que visa, com a prestação dos seus serviços no 

Cliente, incrementar a Qualidade, o Profissionalismo e a Produtividade empresarial, tendo como foco a 

Motivação, o Reconhecimento e o Desenvolvimento de maior Autoconhecimento do Cliente e dos seus 

colaboradores. O projeto visa criar parcerias internacionais desta empresa de consultoria com extensa 

experiência e leque de serviços no mercado, apresentando-se com potencial estratégico para aumento da 

notoriedade da empresa e da Região pela qualidade que incrementa na área formação dos recursos 

humanos da área do turismo e restauração.

SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, 

UNIPESSOAL LDA
23-03-2018 FEDER 262.421,23 262.421,23 104.968,49 89.223,22

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Internacionalizar 2020 - Sistema de 

Incentivos à Internacionalização das 

Empresas da Região Autónoma da 

Madeira 

SUCCESSPOWER - 

INTERNACIONALIZAÇÃO

O Projeto visa a Internacionalização dos seus serviços de consultoria empresarial nos países com 

comunidades portuguesas, e que possam ter interesse em investir no sector do turismo em crescimento da 

RAM.

SUCCESSPOWER - 

CONSULTORIA LDA
23-03-2018 FEDER 366.569,36 366.569,36 183.284,68 155.791,98

10. Reforçar a Capacidade Institucional 

e a Eficiência da Administração Pública

Formação profissional para a 

Administração Pública

Formação Profissional para a 

Administração Pública

Atividade formativa orientada para a promoção e/ou reforço das competências concetuais, técnicas e 

relacionais dos profissionais do SESARAM, E.P.E. Numa política de promoção e valorização dos recursos 

humanos, potenciando e estimulando o desenvolvimento individual e criando sinergias que aumentem a 

motivação, a criatividade e os conhecimentos, no sentido de uma melhoria contínua da qualidade dos 

cuidados de saúde prestados aos cidadãos.

SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA, E.P.E.
23-03-2018 * FSE 496.060,70 496.060,70 496.060,70 421.651,60

(*)
 Candidatura em Audiência Prévia 2.083.246,83 2.083.246,83 1.187.445,53 1.009.328,71
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