
Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME

Madeira Business Factory - novo produto, com o objetivo de 

prestar um serviço junto das empresas, que procuram 

consultoria a todos os níveis, de forma a conseguirem a sua 

projeção no mercado.

O presente projeto pretende inovar e criar um portal de apoio digital à economia da Madeira e ajudar

nesse processo como central de negócios e desenvolvimento de todo o mercado na Cloud, onde as

empresas viajam para oportunidades nacionais e internacionais sem saírem da sua sala, pois

possui a experiência e a capacidade necessárias para auxiliar os negócios a redefinirem-se, a

reduzir as perdas e a conectarem-se aos seus clientes de formas que nunca foram utilizadas,

sempre com o apoio e acompanhamento especializado de técnicos qualificados.

IMPACT TENDENCY UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 299 407,22 299 407,22 89 822,17 76 348,84

3. Reforçar a Competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME)

Valorizar 2020 IV - Qualificação e inovação das 

PME
VIGIA ? Arts Gallery & Restaurant

O VIGIA ? Arts Gallery & Restaurant é um projeto que visa a construção e consequente

implementação de um espaço de restauração no Jardim do Mar, no final da promenade, com uma

localização e vista privilegiada sobre o Oceano Atlântico. Trata-se de um projeto inovador ao nível da 

região, pois pretende aliar a restauração às artes, impondo um conceito que visa promover os

produtos da região, mas também divulgar as valências da Ilha no que à área das artes e da cultura

diz respeito. Um dos pilares deste projeto é o respeito pelo ambiente. O plano de investimentos

inclui uma pequena ETAR e um separador de gorduras e féculas com o objetivo de não contaminar

nem o oceano, nem o meio ambiente envolvente. Este projeto relaciona-se diretamente com os

seguintes domínios da RIS3: Turismo; Qualidade agroalimentar e Bio-sustentabilidade.

VIGIARTE, LDA 24/09/2021 FEDER 619 148,51 420 299,62 151 307,86 128 611,68

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

New Wave Media - Candidatura ao sistema de incentivos à 

liquidez das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto 

da pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NEW WAVE MEDIA, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA)
24/09/2021 FEDER 1 217 566,17 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio tesouraria e rendas

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PRAZER DO MAR - ACTIVIDADES MARÍTIMO-

TURÍSTICAS LDA
24/09/2021 FEDER 993 239,86 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT - TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS, 

LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRIBOARÁUS I - PRODUTOS NATURAIS LDA 24/09/2021 FEDER 21 612,75 6 385,03 6 385,03 6 385,03

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira Restaurante O Almirante Lda.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RESTAURANTE O ALMIRANTE LDA 24/09/2021 FEDER 278 027,32 19 839,57 19 839,57 19 839,57

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira Mercadinho da Ajuda Produtos 

Alimentares Lda.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MERCADINHO DA AJUDA - PRODUTOS 

ALIMENTARES LDA
24/09/2021 FEDER 1 096 299,21 54 459,04 54 459,04 54 459,04

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Giato - Atividades Hoteleiras Lda

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GIATO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA 24/09/2021 FEDER 73 895,65 18 246,00 18 246,00 18 246,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VASCONCELOS & SAUL LDA 24/09/2021 FEDER 127 516,29 18 049,41 18 049,41 18 049,41

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.pt.madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

STYLE4U, LDA 24/09/2021 FEDER 19 350,50 4 837,63 4 837,63 4 837,63
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

HORÁCIO & DOMINGAS PINTO LDA 24/09/2021 FEDER 11 544,65 2 886,16 2 886,16 2 886,16

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira ÓSCAR & FERREIRA LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ÓSCAR & FERREIRA LDA 24/09/2021 FEDER 6 491,39 1 622,85 1 622,85 1 622,85

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE 

LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ENCONTRO TÍPICO - RESTAURANTE LDA 24/09/2021 FEDER 103 482,52 15 900,00 15 900,00 15 900,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - SOUSA21, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SOUSA21, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 23 231,23 4 907,81 4 907,81 4 907,81

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PIZZARIA ZONA VELHA LDA 24/09/2021 FEDER 114 885,72 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NETCRIAÇÕES - PUBLICIDADE E INTERNET LDA 24/09/2021 FEDER 22 483,48 5 620,87 5 620,87 5 620,87

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

EMIRATES PALM, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 73 566,18 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRAVEL WITH US - LDA 24/09/2021 FEDER 96 681,34 17 032,50 17 032,50 17 032,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRAVEL EUROPE MADEIRA (TE) - AGÊNCIA DE 

VIAGENS, LDA
24/09/2021 FEDER 316 941,16 79 235,29 79 235,29 79 235,29

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura apoiar.pt.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SILVA,HENRIQUES & SILVA LDA 24/09/2021 FEDER 454 548,26 16 275,00 16 275,00 16 275,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Sistema de incentivos de apoio aos custos fixos: SI 

Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PERSPETIVA POSITIVA - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 216 033,81 52 000,00 52 000,00 52 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SPLENDID WAVES - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 268 119,24 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FREITAS & REIS LDA 24/09/2021 FEDER 13 057,26 3 264,32 3 264,32 3 264,32

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NAUTISANTOS - ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

LDA
24/09/2021 FEDER 390 886,31 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TERRAMELHOR - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA 

REVENDA LDA
24/09/2021 FEDER 48 197,76 12 049,44 12 049,44 12 049,44

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

HISTÓRIAS E ROTEIROS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 77 932,05 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira FRESCOS FERREIRA, LDA - APOIAR.PT

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FRESCOSFERREIRA - COMÉRCIO E 

TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LDA

24/09/2021 FEDER 957 308,96 46 800,01 46 800,01 46 800,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOÃO FREITAS & MARIA SOUSA - MODAS LDA 24/09/2021 FEDER 92 010,57 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FORMAR + - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 

SERVIÇOS, LDA
24/09/2021 FEDER 52 249,93 13 062,48 13 062,48 13 062,48

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira O PORTUGUES CAFÉ III - APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

O PORTUGUÊS CAFÉ III - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS, LDA
24/09/2021 FEDER 115 320,30 27 000,00 27 000,00 27 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
FERNANDA NUNES ALVES UNIP LDA - 

APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FERNANDA NUNES ALVES, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 10 813,28 3 228,32 3 228,32 3 228,32

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira JOSE VIEIRA DE CASTRO LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSE VIEIRA DE CASTRO LDA 24/09/2021 FEDER 9 934,57 2 483,64 2 483,64 2 483,64
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VISLUMBRE D'IDEIAS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 63 844,54 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira THE TRUTH PEARL OF THE 

ATLANTIC TOURS AND LEVADAS

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

THE TRUTH PEARL OF THE ATLANTIC TOURS 

AND LEVADAS, LDA
24/09/2021 FEDER 10 757,47 2 689,37 2 689,37 2 689,37

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira SUCESSO TROPICAL - APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUCESSOTROPICAL - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 9 110,00 2 277,50 2 277,50 2 277,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO EDUARDO RODRIGUES, 

UNIPESSOAL LDA
24/09/2021 FEDER 7 403,58 1 850,90 1 850,90 1 850,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOSÉ EMÍDIO DE FREITAS, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 6 347,68 1 586,92 1 586,92 1 586,92

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GUALTER SILVA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 50 733,46 12 683,37 12 683,37 12 683,37

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Apoio à adaptação da atividade das PME da Região Autónoma 

da Madeira ao contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FREITAS RODRIGUES & FREITAS LDA 24/09/2021 FEDER 34 046,92 9 711,73 9 711,73 9 711,73

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Apoio à adaptação da atividade das PME da Região Autónoma 

da Madeira ao contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARTINHO ANACLETO CORREIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA
24/09/2021 FEDER 159 425,42 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ÉNIO AZEVEDO, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 28 478,68 7 119,67 7 119,67 7 119,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NELSON & FERNANDES LDA 24/09/2021 FEDER 4 946,21 1 236,55 1 236,55 1 236,55

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Apoio à tesouraria assim como o pagamento de rendas não 

habitacionais das micro, pequenas e médias empresas

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARCO ANTONIO & FILIPA LDA 24/09/2021 FEDER 141 270,55 35 317,64 35 317,64 35 317,64

4



Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

Lista de Operações Aprovadas na 84ª UG - PO Madeira 14-20

Eixo Prioritário Concurso (Designação)

Operação

Beneficiário Data Aprovação Fundo

Montante Aprovado

Unidade: euros

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUNDAYPINK - LDA 24/09/2021 FEDER 6 571,40 1 642,85 1 642,85 1 642,85

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GABRIEL JOSE DE ANDRADE PESTANA                                                                     24/09/2021 FEDER 7 880,02 1 970,01 1 970,01 1 970,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LAVANDARIA AFTERPARTY, LDA 24/09/2021 FEDER 78 534,32 17 250,00 17 250,00 17 250,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ULTRAPASSAR DISTÂNCIAS - LDA 24/09/2021 FEDER 8 650,20 2 162,55 2 162,55 2 162,55

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRAVEL4U - AGÊNCIA DE VIAGENS, LDA 24/09/2021 FEDER 500 128,44 16 400,01 16 400,01 16 400,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUIS & CESAR LDA 24/09/2021 FEDER 166 083,48 42 208,87 42 208,87 42 208,87

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Candidatura ao sistema de incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia Covid-

19 da empresa MOUNTAIN LODGES - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MOUNTAIN LODGES - EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LDA
24/09/2021 FEDER 109 605,82 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

S.F.C.M. - SOCIEDADE DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES DA MADEIRA LDA
24/09/2021 FEDER 16 126,74 5 246,12 5 246,12 5 246,12

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira ANDRADE & ASCENSÃO LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ANDRADE & ASCENSÃO LDA 24/09/2021 FEDER 42 135,23 12 033,81 12 033,81 12 033,81

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Candidatura ao sistema de incentivos à liquidez das PME da 

Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia Covid-

19 da empresa Residências Colombo, Lda

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RESIDENCIAS COLOMBO LDA 24/09/2021 FEDER 255 687,47 43 855,00 43 855,00 43 855,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUÍS JORGE GONÇALVES, LDA 24/09/2021 FEDER 5 886,48 1 471,62 1 471,62 1 471,62
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

POTENCIÓDROMO - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 74 620,24 17 100,00 17 100,00 17 100,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SÓ USA - TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

S.A.
24/09/2021 FEDER 1 300 744,64 105 063,25 105 063,25 105 063,25

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MADEIRA-RENT, SOCIEDADE DE ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS LDA
24/09/2021 FEDER 2 022 895,79 46 763,50 46 763,50 46 763,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ROTA DA AMIZADE, LDA 24/09/2021 FEDER 24 161,76 6 040,44 6 040,44 6 040,44

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RODRIGUES & ANDRADE LDA 24/09/2021 FEDER 12 914,67 3 228,67 3 228,67 3 228,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MBTOURS, LDA 24/09/2021 FEDER 1 413 808,51 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

YELLOWOÁSIS - TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LDA
24/09/2021 FEDER 19 854,48 4 963,62 4 963,62 4 963,62

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

INCREDIBLECAPRICE, LDA 24/09/2021 FEDER 124 642,16 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SALIENTE E RECENTE - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 45 577,05 11 394,26 11 394,26 11 394,26

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

OLIVEIRA & ABREU LDA 24/09/2021 FEDER 11 403,42 2 850,86 2 850,86 2 850,86

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LEODORO CALDEIRA - RESTAURANTE, 

UNIPESSOAL LDA
24/09/2021 FEDER 54 964,98 13 741,25 13 741,25 13 741,25
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MESTRE BARBOSA-VIAGENS LDA 24/09/2021 FEDER 8 383 402,00 41 800,00 41 800,00 41 800,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ARMANDO RODRIGUES LDA 24/09/2021 FEDER 19 140,52 5 460,13 5 460,13 5 460,13

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

QUERIDA RECEITA - LDA 24/09/2021 FEDER 72 852,27 19 551,75 19 551,75 19 551,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LEONIO JOSE FERNANDES ALVES                                                                         24/09/2021 FEDER 64 707,56 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DREAMPERFORMANCE - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 306 196,97 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto de Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto 

da Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RECMAD - RECREAÇÃO TURÍSTICA, LDA 24/09/2021 FEDER 121 775,00 30 443,75 30 443,75 30 443,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto da 

Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GUSTAVO & ANDREIA 2 - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO, LIMITADA
24/09/2021 FEDER 7 269 019,79 49 690,66 49 690,66 49 690,66

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VIAFULL MARKET, LDA 24/09/2021 FEDER 54 087,17 13 521,79 13 521,79 13 521,79

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a recuperação económica da empresa devido á crise 

com consequências sociais no contexto da pandemia COVID-

19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

UNIDADES TURÍSTICAS M. L. ARAÚJO S.A. 24/09/2021 FEDER 349 290,19 87 322,55 87 322,55 87 322,55

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BRAZÃO & BRAZÃO, INVESTIMENTOS 

HOTELEIROS LDA
24/09/2021 FEDER 54 984,17 13 746,04 13 746,04 13 746,04

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a recuperação económica da empresa devido á crise 

com consequências sociais no contexto da pandemia COVID-

19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

QUINTA DR. AMÉRICO DURÃO - 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A.
24/09/2021 FEDER 1 531 292,24 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NTINTAS UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 17 660,54 4 415,14 4 415,14 4 415,14

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CRUZ OLIM, LDA 24/09/2021 FEDER 6 415,60 1 603,90 1 603,90 1 603,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CASAS DO SALÃO - TURISMO RURAL LDA 24/09/2021 FEDER 5 390,47 1 347,62 1 347,62 1 347,62

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUÍS SERRADAS, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 72 865,78 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira GALODIVING - ACTIVIDADES 

MERGULHADORAS LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GALODIVING - ACTIVIDADES MERGULHADORAS 

LDA
24/09/2021 FEDER 42 496,01 11 596,56 11 596,56 11 596,56

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRAPÉZIO TALENTOSO UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 24 436,05 6 109,01 6 109,01 6 109,01

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DESAFIOS DO TEMPERO - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 216 357,71 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto de Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto 

da Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ANTONIO SALES DE GOUVEIA VIEIRA                                                                     24/09/2021 FEDER 115 748,40 18 992,10 18 992,10 18 992,10

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIA JOSÉ TELES, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 53 750,31 13 437,58 13 437,58 13 437,58

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira  APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUCESSAPOGEU - UNIPESSOAL, LDA. 24/09/2021 FEDER 89 352,79 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DINA SIMPLICIA BRAZÃO DE MATOS DELGADO                                                              24/09/2021 FEDER 14 132,33 3 533,08 3 533,08 3 533,08
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AVELINO RICARDO BRAZÃO DELGADO                                                                      24/09/2021 FEDER 45 947,37 12 986,84 12 986,84 12 986,84

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIA ANDRADE, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 29 686,13 7 421,53 7 421,53 7 421,53

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MR PIMENTA - INDÚSTRIA DE TÁXI UNIPESSOAL 

LDA
24/09/2021 FEDER 5 029,24 1 257,31 1 257,31 1 257,31

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUPERSHUTTLE, S.A. 24/09/2021 FEDER 532 593,95 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

QUINTA STANFORD - EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS LDA
24/09/2021 FEDER 33 630,00 8 407,50 8 407,50 8 407,50

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GUIDO OMAR MATOS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 5 448,19 1 362,05 1 362,05 1 362,05

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MANUEL CARVALHO VIVEIROS, LDA 24/09/2021 FEDER 8 873,09 2 218,27 2 218,27 2 218,27

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JULBER-PAPELARIA E LIVRARIA LDA 24/09/2021 FEDER 51 784,44 15 730,47 15 730,47 15 730,47

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

OLGA BARRETO & FILHOS LDA 24/09/2021 FEDER 6 526,08 1 631,52 1 631,52 1 631,52

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MAFRECAL LDA 24/09/2021 FEDER 778 341,76 80 000,00 80 000,00 80 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIA GLÓRIA SANTANA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 52 148,92 14 656,21 14 656,21 14 656,21
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FLOR & GONÇALVES LDA 24/09/2021 FEDER 14 950,41 3 737,60 3 737,60 3 737,60

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NELIO ANSELMO COELHO NOBREGA                                                                        24/09/2021 FEDER 9 246,98 2 791,75 2 791,75 2 791,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIZELA & LÍDIA, LDA 24/09/2021 FEDER 19 559,68 4 889,92 4 889,92 4 889,92

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

EMANUEL & SOUSA DINIS LDA 24/09/2021 FEDER 14 260,66 3 565,17 3 565,17 3 565,17

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ANA CHULATA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 26 727,28 6 681,82 6 681,82 6 681,82

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto de Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto 

da Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CELFF - CENTRO DE ESTUDOS, LÍNGUAS E 

FORMAÇÃO DO FUNCHAL S.A.
24/09/2021 FEDER 776 826,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUGUIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO LDA
24/09/2021 FEDER 601 560,08 105 500,02 105 500,02 105 500,02

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RESSURREIÇÃO & NUNES LDA 24/09/2021 FEDER 5 898,06 1 474,52 1 474,52 1 474,52

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VIEIRA & PINTO LDA 24/09/2021 FEDER 21 302,48 5 325,62 5 325,62 5 325,62

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR PT MADEIRA - Apoio à Tesouraria  pela redução 

substancial no volume de faturação durante a pandemia

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CHUVA D'MEMÓRIAS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 40 765,82 10 191,46 10 191,46 10 191,46

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BENDIX & RODRIGUES LDA 24/09/2021 FEDER 1 973 195,07 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ARTETANICO - ARTESANATO E DECORAÇÃO LDA 24/09/2021 FEDER 86 377,41 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ILUSTRE TALENTO - UNIPESSOAL, LDA 24/09/2021 FEDER 9 451,09 2 362,77 2 362,77 2 362,77

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DISCOVERY ISLAND - ANIMAÇÃO TURÍSTICA, 

UNIPESSOAL LDA
24/09/2021 FEDER 113 470,26 16 200,00 16 200,00 16 200,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIART.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TÁXI SAN JOAQUIM, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 13 056,46 3 264,12 3 264,12 3 264,12

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.PT

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GOMES & AFONSO LIMITADA 24/09/2021 FEDER 42 784,28 11 596,07 11 596,07 11 596,07

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOÃO JARDIM, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 15 887,81 3 971,95 3 971,95 3 971,95

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.pt.madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AMNON TAL OR, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 43 946,27 10 986,57 10 986,57 10 986,57

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE 

CATERING, LDA
24/09/2021 FEDER 330 243,66 43 252,27 43 252,27 43 252,27

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALVARO FERNANDES DE CASTRO LDA 24/09/2021 FEDER 6 227,36 1 556,84 1 556,84 1 556,84

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AIRES & VIEIRA, LDA 24/09/2021 FEDER 5 476,14 1 369,04 1 369,04 1 369,04

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

OFICINA AUTO FÉNIX, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 78 567,99 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

WILLIAM HINTON & SONS LDA 24/09/2021 FEDER 354 375,51 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

EL TOUR, LDA 24/09/2021 FEDER 344 001,49 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GOUVEIA & MORAIS LDA 24/09/2021 FEDER 174 004,61 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BOMBOLO - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E 

PASTELARIA, LIMITADA
24/09/2021 FEDER 311 917,30 77 979,33 77 979,33 77 979,33

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ANTÓNIO DE SOUSA JÚNIOR, SUCESSORES LDA 24/09/2021 FEDER 27 779,67 6 944,92 6 944,92 6 944,92

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

INÉDITO E DIFERENTE - LDA 24/09/2021 FEDER 26 973,31 6 743,33 6 743,33 6 743,33

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - DIRETO DO PRODUTOR, LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DIRETO DO PRODUTOR, LDA 24/09/2021 FEDER 42 301,78 10 575,45 10 575,45 10 575,45

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - TREVOMAGNÓLIA, LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TREVOMAGNÓLIA, LDA 24/09/2021 FEDER 41 235,64 10 308,91 10 308,91 10 308,91

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TURISANTO - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 

LDA
24/09/2021 FEDER 128 858,53 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SPRING ALWAYS - TURISMO E TRANSPORTES, 

LDA
24/09/2021 FEDER 323 622,35 16 920,00 16 920,00 16 920,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

DUPLICONTA - SOCIEDADE DE CONTABILIDADE, 

CONSULTADORIA E GESTÃO LDA
24/09/2021 FEDER 48 816,96 12 204,24 12 204,24 12 204,24

12



Designação Descrição
Investimento 

Total

Investimento 

Elegível
Despesa Pública

Fundo 

Comunitário

Lista de Operações Aprovadas na 84ª UG - PO Madeira 14-20

Eixo Prioritário Concurso (Designação)

Operação

Beneficiário Data Aprovação Fundo

Montante Aprovado

Unidade: euros

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GRAND' CONSTANCE UNIPESSOAL, LDA 24/09/2021 FEDER 286 327,36 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio ao Financiamento

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GABRIEL & MÃO CHEIA, LDA 24/09/2021 FEDER 148 962,14 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

POSSÍVEL APRECIAR - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 67 618,11 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

POPGERAÇÃO CABELEIREIRO E ESTÉTICA LDA 24/09/2021 FEDER 53 607,48 15 801,87 15 801,87 15 801,87

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Projecto de Apoio à Liquidez das PME's da RAM no Contexto 

da Pandemia Covid-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ESCOLA PROFISSIONAL ATLÂNTICO LDA 24/09/2021 FEDER 62 284,55 19 259,67 19 259,67 19 259,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

GONÇALO & DANIEL VIEIRA LDA 24/09/2021 FEDER 84 523,63 21 130,91 21 130,91 21 130,91

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira  APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ROBERTO SOUSA PEREIRA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 47 294,83 11 823,71 11 823,71 11 823,71

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura Apoiar Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

HELIODORO & CAIRES LDA 24/09/2021 FEDER 11 916,54 2 979,14 2 979,14 2 979,14

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CRISTALÂNDIA, LDA 24/09/2021 FEDER 105 187,32 19 206,30 19 206,30 19 206,30

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA LDA 24/09/2021 FEDER 1 879 152,83 112 000,00 112 000,00 112 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - TROPICALSHOP, UNIPESSOAL LDA.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TROPICALSHOP, UNIPESSOAL LDA. 24/09/2021 FEDER 42 513,60 10 628,40 10 628,40 10 628,40
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT - BOMBASTIC SUNDAY - TURISMO 

UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BOMBASTIC SUNDAY - TURISMO UNIPESSOAL 

LDA
24/09/2021 FEDER 68 573,79 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - FATIAS SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FATIAS SALTEADAS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 7 365,57 1 841,39 1 841,39 1 841,39

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

J.M.FERRAZ SIMÕES LDA 24/09/2021 FEDER 1 634 318,06 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - BÚSSOLA DEDICADA, UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BÚSSOLA DEDICADA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 53 726,58 13 431,65 13 431,65 13 431,65

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

IBERCRUISES - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

NAVEGAÇÃO LDA
24/09/2021 FEDER 3 217 956,76 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a recuperação económica da empresa devido á crise 

com consequências sociais no contexto da pandemia COVID-

19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PONTE EDITORA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 15 832,34 3 958,09 3 958,09 3 958,09

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PESTANA & FILHOS II, LDA 24/09/2021 FEDER 55 362,53 14 667,48 14 667,48 14 667,48

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TEIXEIRA & FRANCO, LDA 24/09/2021 FEDER 9 249,82 2 312,46 2 312,46 2 312,46

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JARDIM & GOUVEIA LDA 24/09/2021 FEDER 4 602,86 1 150,72 1 150,72 1 150,72

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RUI CARDOSO & CARDOSO LDA 24/09/2021 FEDER 34 678,68 8 669,67 8 669,67 8 669,67

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO GOMES & ÂNGELO LDA 24/09/2021 FEDER 30 618,26 7 654,57 7 654,57 7 654,57
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AVELINO TEIXEIRA DA SILVA 24/09/2021 FEDER 91 748,58 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
APOIAR.PT.Madeira Bazar Popular Comércio por Grosso e a 

Retalho Lda.

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BAZAR POPULAR - COMERCIO POR GROSSO E A 

RETALHO LDA
24/09/2021 FEDER 162 774,84 17 438,79 17 438,79 17 438,79

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SERRÃO & SERRÃO, LDA 24/09/2021 FEDER 5 699,67 1 424,92 1 424,92 1 424,92

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AMAZINGANCHOR - LDA 24/09/2021 FEDER 70 188,78 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AMAZINGCREW - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 60 680,51 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira
Sistema de Incentivos à Liquidez das PME da Região 

Autónoma da Madeira no contexto da pandemia COVID-19

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VITOR MANUEL PEREIRA SOARES 24/09/2021 FEDER 21 195,60 5 729,24 5 729,24 5 729,24

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MANUEL HONÓRIO FERREIRA DE SOUSA & 

FILHOS - INVESTIMENTOS E EXPLORAÇÕES 

TURÍSTICAS LDA

24/09/2021 FEDER 837 272,65 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira SÓ LORETO, UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SÓ LORETO, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 23 855,65 5 963,91 5 963,91 5 963,91

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO DOS REIS UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 5 113,02 1 278,26 1 278,26 1 278,26

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoiar.pt

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PARTYPROFILE - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 160 429,84 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

C.R.A. MADEIRA - CENTRO REPARAÇÃO 

AUTOMÓVEL, LDA
24/09/2021 FEDER 69 782,14 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALVES & BRANCO LDA 24/09/2021 FEDER 21 961,48 5 490,37 5 490,37 5 490,37

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LUCIANO & CAPELO LDA 24/09/2021 FEDER 38 857,21 9 714,30 9 714,30 9 714,30

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

VIVER SEM HORAS, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 91 745,91 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MANUEL & IRYNA, LDA 24/09/2021 FEDER 12 103,99 3 026,00 3 026,00 3 026,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MENDONÇA & ALVES LDA 24/09/2021 FEDER 6 987,61 1 746,90 1 746,90 1 746,90

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PERÍMETRO MATINAL RESTAURAÇÃO LDA 24/09/2021 FEDER 158 765,37 18 450,00 18 450,00 18 450,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BORGES & MENDONÇA LDA 24/09/2021 FEDER 50 387,07 12 596,77 12 596,77 12 596,77

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BRUNO NAMORA, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 11 563,78 2 890,95 2 890,95 2 890,95

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NORBERTO RODRIGUES FERNANDES, 

UNIPESSOAL LDA
24/09/2021 FEDER 243 722,85 18 102,75 18 102,75 18 102,75

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

WAKE UP AND LIVE, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 30 915,20 7 728,80 7 728,80 7 728,80

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FREITAS & ADELAIDE LIMITADA 24/09/2021 FEDER 36 581,24 9 145,31 9 145,31 9 145,31
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Turnaround Comercial

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

ALENCASTRE & RODRIGUES, LDA 24/09/2021 FEDER 32 599,36 8 149,84 8 149,84 8 149,84

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

TRANSPORTES JOMASI, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 10 433,75 2 608,44 2 608,44 2 608,44

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E PROJECTOS 

IMOBILIÁRIOS LDA
24/09/2021 FEDER 443 146,16 40 000,00 40 000,00 40 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR PT Madeira

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SOCIEDADE TURISTICA PALHEIRO GOLFE S.A. 24/09/2021 FEDER 746 482,94 100 000,00 100 000,00 100 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CAR-ILHA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA 24/09/2021 FEDER 338 005,48 18 469,62 18 469,62 18 469,62

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PADRÕES & ENIGMAS - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 49 823,28 12 455,82 12 455,82 12 455,82

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AS VIDES, RESTAURANTES LDA 24/09/2021 FEDER 174 301,51 18 000,00 18 000,00 18 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira 

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

SUBMATE, ARTIGOS PARA ACTIVIDADES 

SUBAQUÁTICAS E VERTICAIS, LIMITADA
24/09/2021 FEDER 280 064,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RODRIGUES & FREITAS LDA 24/09/2021 FEDER 9 605,36 2 401,34 2 401,34 2 401,34

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT - LETRAS & CORAÇÕES - UNIPESSOAL LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

LETRAS & CORAÇÕES - UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 30 273,69 9 068,42 9 068,42 9 068,42

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Candidatura APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

PROMESSAS AROMÁTICAS - LDA 24/09/2021 FEDER 82 114,28 21 000,00 21 000,00 21 000,00
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira CENTRALMADEIRA TÁXIS GPS LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CENTRALMADEIRA TÁXIS GPS LDA 24/09/2021 FEDER 16 072,44 4 018,11 4 018,11 4 018,11

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RICARDO BRANCO & BRANCO LDA 24/09/2021 FEDER 8 399,03 2 099,76 2 099,76 2 099,76

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

CASA DO RETIRO - CASA DE CAMPO LDA 24/09/2021 FEDER 14 144,71 3 536,18 3 536,18 3 536,18

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

JOÃO DE BARROS, UNIPESSOAL LDA 24/09/2021 FEDER 6 008,90 1 502,23 1 502,23 1 502,23

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FIGUEIRA & FILHOS LIMITADA 24/09/2021 FEDER 14 027,27 3 506,82 3 506,82 3 506,82

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira IMOVIVENDAS LDA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

IMOVIVENDAS LDA 24/09/2021 FEDER 13 633,89 3 408,47 3 408,47 3 408,47

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.Madeira Maria Fátima Teixeira da Silva

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MARIA FATIMA TEIXEIRA DA SILVA                                                                      24/09/2021 FEDER 56 901,34 16 225,35 16 225,35 16 225,35

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO DANTAS, LIMITADA 24/09/2021 FEDER 24 685,93 6 171,48 6 171,48 6 171,48

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Apoio À quebra de faturação

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

MIMOS CURIOSOS - LDA 24/09/2021 FEDER 71 623,13 18 600,00 18 600,00 18 600,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Carmen Isabel de Abreu Pestana

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

Carmen Isabel de Abreu Pestana 24/09/2021 FEDER 14 945,95 3 232,38 3 232,38 3 232,38

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

AGOSTINHO PEREIRA LDA 24/09/2021 FEDER 7 890,57 1 972,64 1 972,64 1 972,64
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13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

FRANCISCO CANDIDO DE FREITAS CAMACHO                                                                24/09/2021 FEDER 6 856,17 1 714,04 1 714,04 1 714,04

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

BASTIDORASFALTO - TÁXI LDA 24/09/2021 FEDER 25 453,16 6 363,29 6 363,29 6 363,29

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira Quebra de 25% da facturação

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

RUMOS E PRIORIDADES - LDA 24/09/2021 FEDER 130 820,56 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13. Recuperação Económica, Resposta 

da Saúde Pública e transição climática 

no contexto da pandemia da COVID-19 

(FEDER)

APOIAR.PT.Madeira APOIAR.PT.MADEIRA

Apoiar a tesouraria assim como o pagamento de rendas não habitacionais das micro, pequenas e

médias empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento,

decorrentes das medidas de proteção da saúde pública associadas à pandemia COVID-19,

contribuindo para preservar a sua liquidez, a continuidade da sua atividade económica, e,

simultaneamente, mitigar os impactos que as rendas têm ao nível das despesas dos operadores

económicos, melhorando as suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo.

NUNES & SÉ LDA 24/09/2021 FEDER 20 943,45 5 235,86 5 235,86 5 235,86

Fonte: IDR 201 54 313 320,14 4 245 372,99 3 766 796,18 3 730 626,67
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