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É no tecido 
reprodutivo 

que está a 
nossa priorida-

de. É no apoio 
à iniciativa 

privada que 
centramos a 

nossa atenção. 
Adaptando o 

modelo de de-
senvolvimento 

às nossas reais 
possibilidades 
e com o firme 

propósito de 
atenuar os 

impactos ne-
gativos desta 
crise à escala 

global. Os tem-
pos são, inevi-

tavelmente, de 
dificuldades. 
Mas também 

de novas de 
oportunidades. 

Incentivos
João Cunha e Silva

Vice-Presidente
do Governo

Regional da Madeira

N uma	altura	em	que,	a	nível	mundial,	 se	vivem	momentos	de	 tur-
bulência,	 causados	 por	 uma	 crise	 financeira	 sem	 precedentes,	
cabe-nos,	ainda	que	condicionados	pelas	grandes	opções	macro-

económicas	e	pela	evolução	da	conjuntura	internacional,	contribuir	para	
que	seja	restituída	a	confiança	dos	investidores	e	das	nossas	empresas,	
dando-lhes	os	instrumentos	indispensáveis	para	minimizar	os	efeitos	da	
crise	e	revitalizar	a	economia.

É	 neste	 cenário,	 agravado	 pela	 perda	 de	 fundos	 comunitários	 e	 pelo	
tratamento	discriminatório	por	parte	do	Estado,	que	oportunamente	lan-
çámos	um	conjunto	de	 instrumentos	de	apoio	ao	financiamento	e	ao	 in-
vestimento	que,	pretendemos,	sejam	capazes	de	responder,	na	medida	do	
possível,	às	necessidades	do	nosso	tecido	empresarial.

Desde	logo,	destacamos	a	nova	linha	de	crédito	bonificada,	denomina-
da	“PME	Madeira”,	num	montante	de	20	milhões	de	euros,	de	que	podem	
beneficiar	as	pequenas	e	médias	empresas,	de	todos	os	sectores	de	acti-
vidade,	excluindo	o	primário.

O	Fundo	de	Contra	Garantia	Mútua	com	uma	dotação	financeira	de	um	
milhão	de	euros,	que	visa	essencialmente	o	resseguro	de	financiamento	
junto	à	Banca.

O	Fundo	Capital	de	Risco	–	Madeira	Capital,	para	apoio	a	empresas	com	
elevado	potencial	de	crescimento,	principalmente	em	fase	de	arranque.

O	Empreendinov,	com	o	intuito	de	estimular	o	surgimento	de	novos	em-
preendedores	e	a	criação	de	novos	negócios.

	O	+	Conhecimento,	que	beneficiará	projectos	de	investigação	nas	áreas	
da	indústria,	energia,	comércio,	turismo,	serviços,	transportes	e	logística.

O	Qualificar	 +,	 para	 ajudar	 a	 promover	 a	modernização	 empresarial,	
privilegiando	intervenções	integradas	e	inovadoras.

O	SIRE	–	Sistema	de	Incentivos	à	Revitalização	Empresarial,	que	con-
templa	três	áreas	fundamentais:	os	Projectos	Especiais,	que	se	 identifi-
cam	com	os	apoios	directos	à	dinamização	das	empresas,	os	Projectos	de	
Revitalização	dos	Parques	Empresariais	e	os	Projectos	Integrados	asso-
ciados	à	vertente	da	revitalização	e	integração	urbanística.	

A	este	conjunto	de	incentivos,	juntam-se	benefícios	de	natureza	fiscal.	
Desde	aqueles	que	são	concedidos	em	regime	contratual,	aos	que	garan-
tem	condições	mais	vantajosas	para	projectos	que	impliquem	a	instalação	
nos	parques	empresariais,	àqueles	cujo	diploma	estamos	a	ultimar,	no-
meadamente	os	referentes	aos	lucros	reinvestidos.	

É	no	tecido	reprodutivo	que	está	a	nossa	prioridade.	É	no	apoio	à	ini-
ciativa	privada	que	centramos	a	nossa	atenção.	Adaptando	o	modelo	de	
desenvolvimento	às	nossas	reais	possibilidades	e	com	o	firme	propósito	
de	atenuar	os	impactos	negativos	desta	crise	à	escala	global.	Os	tempos	
são,	inevitavelmente,	de	dificuldades.	Mas,	também	de	novas	de	oportuni-
dades.◘
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Restaurante
e Jardins da Trincheira:
continua a renovação da frente mar de C. Lobos
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OBRA FEITA

Integrados	numa	terceira	fase	de	intervenção,	de-
pois	 das	 Piscinas	 das	 Salinas	 e	 da	 promenade,	
a	 Sociedade	 Metropolitana	 de	 Desenvolvimento	

construiu	na	frente	mar	de	Câmara	de	Lobos	o	Res-
taurante	e	Jardins	da	Trincheira.

A	obra	destaca-se	pela	sua	beleza	arquitectónica	
e	vem	dar	apoio	às	Piscinas	das	Salinas,	oferecendo	
mais	uma	zona	de	lazer	aos	locais	e	aos	visitantes.

A obra enquadra-se num programa de investimentos mais vasto
que permitiu construir uma promenade junto à orla costeira e um complexo

balnear. Isto para além de outras intervenções, nomeadamente no Largo
da República e na praia de Câmara de Lobos. Prevê-se para breve o início 

das obras de recuperação da baía e, também dentro de pouco tempo,
estará concluído o passeio marítimo até ao Funchal.
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OBRA FEITA

JARDINS, BAR, RESTAURANTE
E PARQUE INFANTIL
O	espaço	de	restauração	com	esplanada	e	

um	 parque	 infantil	 surgem	 por	 entre	 jardins	
tipicamente	madeirenses,	destacados	por	di-
ferentes	percursos	pedonais	que	permitem	a	
ligação	ao	complexo	balnear.

O	edifício	do	restaurante	tem	dois	andares.	
No	piso	inferior,	funciona	o	bar	e,	no	superior,	
a	sala	de	refeições	e	o	corpo	das	cozinhas.

A	 infra-estrutura	 oferece	 um	 ambiente	

agradável,	com	contacto	visual	directo	para	os	
jardins,	tendo	como	pano	de	fundo	o	oceano.

DIVERSAS INTERVENÇÕES
NA CIDADE DE CÂMARA DE LOBOS
Os	Jardins	da	Trincheira	estão	 ligados	em	

túnel	 ao	 estacionamento	 subterrâneo	que	 foi	
construído	sob	a	Praça	e	Jardins	de	São	Fran-
cisco.

A	obra	enquadra-se	num	programa	de	 in-
vestimentos	mais	vasto	que	permitiu	construir	

A infra-estrutura destaca-se pela sua beleza arquitectónica
e, para além de dar apoio às Piscinas das Salinas,

oferece mais uma zona de lazer aos locais e aos visitantes.
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⇦  ⇧  
O edifício do restaurante oferece um ambiente agradável, com 
contacto visual directo para os jardins, tendo como pano de 
fundo o oceano.

OBRA FEITA

uma	promenade	junto	à	orla	costeira	(primei-
ra	fase	de	intervenção)	e	um	complexo	balne-
ar	dotado	de	excelentes	acessos	ao	mar,	duas	
piscinas	 e	 um	bar	 com	áreas	 de	 solário	 (se-
gunda	fase).

A	par	destas,	a	Sociedade	Metropolitana	de	
Desenvolvimento	realizou	uma	série	de	inter-
venções	 na	 cidade,	 nomeadamente	 no	 Largo	
da	República	e	na	praia	de	Câmara	de	Lobos.

Prevê-se	 também	 a	 recuperação	 da	 baía	
e	 brevemente	 estará	 concluída	 a	 promena-
de	que	liga	o	concelho	câmara-lobense	ao	do	
Funchal.◘
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Estacionamento e Praça 
de São Francisco:
jardins renascem com
150 lugares de parqueamento5 g p qOB
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Com as intervenções da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, o conce-
lho passa a dispor de mais de meio milhar de novos lugares de estacionamento.
A somar aos 150 na Praça de São Francisco, temos 1�3 na Praça da Autonomia
e 1�6 no Centro Cívico do Estreito. Futuramente, com as obras de recuperação
da baía, vão ser criados mais �0 no centro da cidade. No total, serão 51�.
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Os	antigos	jardins	de	São	Francisco,	em	
Câmara	 de	 Lobos,	 renasceram	 com-
pletamente	 renovados,	 dando	 lugar	 a	

uma	praça	e	a	um	parque	de	estacionamento	
subterrâneo	 com	 capacidade	 para	 mais	 de	
150	viaturas.

A	praça	e	os	 jardins	desenvolvem-se	em	
duas	plataformas,	 sendo	que	esta	 infra-es-
trutura	permite	a	ligação	subterrânea	em	tú-
nel	 ao	Restaurante	e	 Jardins	da	Trincheira,	
mesmo	do	outro	lado	da	rua.

Em	mais	uma	acção	da	Sociedade	Metro-

politana	de	Desenvolvimento,	 este	novo	es-
paço,	 juntamente	 com	o	estacionamento	do	
Largo	da	República	e	o	da	futura	obra	na	baía	
de	Câmara	de	Lobos,	vai	permitir	resolver	o	
problema	da	falta	de	parqueamento	na	cida-
de	câmara-lobense.

Os	 estacionamentos	 criados	 sob	 a	 praça	
servem	de	apoio	não	só	ao	bar	e	ao	restau-
rante	 dos	 Jardins	 da	 Trincheira	 como	 tam-
bém	às	Piscinas	das	Salinas,	duas	interven-
ções	também	da	Sociedade	Metropolitana	de	
Desenvolvimento.◘

OBRA FEITA
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Ampliação do Sistema
Electroprodutor da Madeira
Central Térmica da Vitória – Nave III

05

Integrado	no	plano	de	expansão	do	sistema	
electroprodutor	da	Madeira,	a	Empresa	de	
Electricidade	 reforçará	 a	 capacidade	 da	

Central	Térmica	da	Vitória	(CTV),	em	cerca	de	
54	MW,	com	a	construção	de	uma	nova	Nave,	

onde	serão	 instalados	 três	grupos	electrogé-
neos	de	última	geração.

A	opção	pelas	energias	renováveis,	indiscu-
tivelmente	a	grande	aposta	da	política	energé-
tica	regional,	assente	num	ambicioso	progra-



13

EM PROJECTO

ma	de	 investimentos,	 já	 em	 curso,	 no	
âmbito	dos	recursos	endógenos,	hídri-
cos	e	eólicos,	e	que	permitirá	a	Região	
ultrapassar	as	exigentes	metas	de	pe-
netração	de	energias	 verdes	definidas	
pelo	Conselho	Europeu	para	2020,	não	
é,	 porém,	 suficiente	 para	 satisfazer	
a	 crescente	 satisfação	da	procura	 e	 a	
própria	sustentabilidade	do	sistema.	

É	neste	contexto	que,	a	par	dos	 in-
vestimentos	 em	 energias	 renováveis,	
se	 torna	 indispensável	avançar	para	a	
ampliação	 da	CTV,	 dando	 satisfação	 a	
um	dos	eixos	prioritários	da	estratégia	

energética	 no	 que	 concerne	 à	 segurança	 e	 fiabilida-
de	 do	 serviço	 prestado,	 permitindo,	 adicionalmente,	
substituir,	 por	 fases,	 os	 grupos	 da	 Nave	 I	 existente,	
com	muitas	horas	de	funcionamento	e	vida	útil	esgo-
tada	(30	anos).

ASSOCIAÇÃO COM O GÁS NATURAL
No	âmbito	da	orientação	estratégica	definida	pela	

Vice-Presidência	 para	 o	 sector	 energético,	 uma	 das	
questões	 fulcrais	 que	 se	 coloca	 é	 a	 substituição	 da	
fonte	de	energia	petrolífera	 (o	 fuelóleo),	actualmente	
utilizada	 na	 produção	 térmica,	 por	 alternativas	mais	
limpas.

Para	a	materialização	deste	importantíssimo	objec-
tivo,	a	ampliação	da	CTV	assume-se	como	factor	de-
terminante,	porque	terá	uma	associação	directa	com	a	
disponibilização	do	gás	natural	na	RAM.	A	construção	
da	Nave	III	torna-se	um	investimento-âncora	e	decisivo	
para	a	viabilização	desta	matéria-prima,	pois	os	equi-
pamentos	 a	 instalar	 estarão	 igualmente	 preparados	
para	consumir	gás	natural,	com	evidentes	benefícios	
ambientais.

O PROJECTO E O AMBIENTE
A	Nave	III	terá	uma	estrutura	de	quase	contiguida-

de	às	actuais	Naves	 I	e	 II	da	CTV.	Serão	 instalados	3	
grupos	dual-fuel	de	17	MW	cada	e	uma	turbina	a	vapor,	
que	“reciclará”	o	calor	dos	grupos.	No	seu	conjunto,	
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EM PROJECTO

constituem	um	ciclo	combinado,	tendo	em	vista	
melhorar	o	rendimento	global	da	instalação.

A	 questão	 ambiental	 institui-se	 como	 um	
dos	aspectos	centrais	do	investimento.	A	Nave	
III	será	dotada	das	melhores	tecnologias	dispo-
níveis	(MTD),	cumprindo	com	os	requisitos	de	
qualidade	ambiental	aplicável.	Foram	conside-
radas	as	melhores	soluções	relativamente	aos	
vectores	 fundamentais	de	emissões	atmosfé-
ricas	e	sonoras	e	serão	utilizadas	as	tecnolo-
gias	mais	eficientes	e	limpas,	que	permitirão	a	
redução	substancial	das	emissões	poluentes,	
aplicando-se	nos	grupos	redutores	catalíticos	
com	vista	à	redução	de	NOx	(óxidos	de	azoto).	
Por	 outro	 lado,	 a	 concepção	 do	 edifício	 e	 as	
respectivas	soluções	de	ventilação	serão	opti-

mizadas	para	minimizar	as	emissões	de	ruído	
e	a	incomodidade	nas	áreas	mais	expostas.	

SÍNTESE
Em	 resumo,	 o	 investimento	 da	Nave	 III	 da	

CTV,	além	de	assegurar	uma	maior	fiabilidade	
no	 fornecimento	 de	 energia	 eléctrica,	 garan-
tirá	benefícios	ambientais	directos	pela	redu-
ção	das	emissões	 atmosféricas,	 da	produção	
de	resíduos,	da	carga	poluente	e	das	emissões	
sonoras.	Mesmo	com	a	utilização	de	 fuelóleo	
nos	 novos	 grupos,	 enquanto	 não	 for	 introdu-
zido	o	gás	natural,	as	melhorias	tecnológicas	
dos	grupos	e	dos	sistemas	de	apoio	permitirão	
uma	 redução	 substancial	 das	 emissões	 am-
bientais.◘
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Antes

O Centro das Artes Casa das Mudas surgiu
onde outrora estavam as antigas habitações de professores.



1�

ANTES E DEPOIS

Depois

⇦  ⇧
A Sociedade de Desenvolvimento Ponta Oeste construiu na Calheta um edifício de elevado valor patrimonial que se tem conseguido 
destacar internacionalmente não só pela sua arquitectura como também pela sua perfeita integração paisagística.
Graças às exposições de arte, assim como aos mais variados espectáculos que acolhe, o Centro das Artes Casa das Mudas afirma-se 
como uma excelente alternativa à oferta cultural na Região.

Centro das Artes
Casa das Mudas
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IDE lança Sistema de Incentivos 
à Revitalização Empresarial

No	sentido	de	contribuir	para	o	desenvol-
vimento	 sustentado	 da	 competitividade	
das	micro	e	pequenas	empresas	regio-

nais,	 a	 Vice-Presidência	 do	 Governo	 Regional	
da	Madeira,	através	do	Instituto	de	Desenvolvi-
mento	Empresarial,	criou	o	SIRE	–	Sistema	de	
Incentivos	à	Revitalização	Empresarial.

O	SIRE	tem	como	principal	objectivo	contri-
buir	para	o	desenvolvimento	sustentado	da	com-
petitividade	 das	micro	 e	 pequenas	 empresas,	
nos	termos	da	Recomendação	n.º	2003/361/CE,	
da	Comissão	Europeia,	de	6	de	Maio,	através	do	
reforço	da	sua	capacidade	técnica	e	tecnológi-
ca	e	da	modernização	das	estruturas	físicas,	de	
um	reordenamento	territorial	mais	adequado	e	
de	uma	melhor	integração	no	espaço	urbano.

Esta	 medida	 de	 apoio	 à	 Revitalização	 Em-
presarial	contempla	três	tipologias	de	projecto	
de	investimento:

Projectos	 Especiais	 –	 pretende	 atingir	 a	
qualificação	e	diversificação	da	oferta	existen-
te,	designadamente	através	da	sua	moderniza-
ção,	 requalificação,	 racionalização	e	 inovação,	
num	modelo	de	desenvolvimento	individual	das	
empresas;

Projectos	de	Revitalização	dos	Parques	Em-
presariais	 –	 visa	 a	 fixação	 e	 desenvolvimento	
das	 empresas	 num	 parque	 empresarial,	 pro-
movendo	a	criação	de	pólos	de	atracção	do	in-
vestimento	e	constituindo	o	motor	de	desenvol-
vimento	das	áreas	em	que	actuam;

Projectos	Integrados	–	tem	em	vista	a	pro-
moção	da	acção	 conjunta	 entre	 as	Estruturas	
Associativas,	a	Administração	Pública	e	Local,	
as	Sociedades	de	Desenvolvimento	e	as	micro	
e	 pequenas	 empresas,	 integradas	 num	Plano	
Estratégico,	 visando	 alcançar	 alterações	 es-
truturais	 ao	 nível	 da	 oferta	 local	 e	 regional	 e	
impacto	económico-social	significativo	na	área	
territorial	em	que	se	insere.

QUEM PODE BENEFICIAR
Os	beneficiários	deste	apoio	são	as	empre-

sas	de	qualquer	natureza	e	sob	qualquer	forma	

jurídica,	que	tenham	por	objectivo	a	sua	moder-
nização,	requalificação,	racionalização	e	inova-
ção.	

CONDIÇÕES DE ACESSO
Para	ter	acesso	aos	projectos	de	investimen-

to,	à	data	da	candidatura,	o	Promotor	deve	pre-
encher	 as	 seguintes	 condições:	 encontrar-se	
legalmente	 constituído;	 cumprir	 as	 condições	
legais	 necessárias	 ao	 exercício	 da	 respectiva	
actividade,	 nomeadamente	 ter	 situação	 regu-
larizada	em	matéria	de	licenciamento,	quando	
exigível;	possuir	a	situação	regularizada	peran-
te	o	Estado,	a	Segurança	Social	e	as	entidades	
pagadoras	do	incentivo;	dispor	de	contabilidade	
organizada	de	acordo	com	o	Normativo	Conta-
bilístico	vigente;	possuir	ou	assegurar	os	recur-
sos	 humanos	 e	 físicos	 necessários	 ao	 desen-
volvimento	do	projecto;	cumprir	com	o	critério	
de	micro	 e	 pequena	 empresa	 de	 acordo	 com	
a	 Recomendação	 da	 Comissão	 2003/361/CE,	
de	6	de	Maio;	e	apresentar	uma	situação	eco-
nómico-financeira	 equilibrada,	 verificada	 pelo	
cumprimento	do	rácio	de	autonomia	financeira,	
em	que,	 para	Projectos	 Especiais	 e	 Projectos	
de	Revitalização	dos	Parques	Empresariais,	 é	
igual	ou	superior	a	20%	e,	para	Projectos	Inte-
grados,	igual	ou	superior	a	15%.

Os	 projectos	 candidatos	 devem	 satisfazer,	
cumulativamente,	 as	 seguintes	 condições	 ge-
rais:	 Localizarem-se	 na	 Região	 Autónoma	 da	
Madeira;	 cumprir	 as	 condições	 necessárias	 à	
actividade,	 nomeadamente	 ter	 situação	 regu-
larizada	em	matéria	de	licenciamento	ou	ter	o	
projecto	 aprovado	 nos	 termos	 legais,	 quando	
aplicável;	 ser	 apresentado	 antes	 do	 início	 da	
sua	 execução,	 não	 sendo	 considerados	 como	
integrantes	do	projecto	as	despesas	realizadas	
antes	da	data	de	candidatura,	com	a	excepção	
dos	adiantamentos	para	sinalização	até	50%	e	
dos	 estudos	 realizados	há	menos	de	um	ano;	
terem	 uma	 duração	 máxima	 de	 execução	 de	
18	meses,	a	contar	da	data	de	início	do	investi-
mento	previsto;	comprometerem-se	a	afectar	o	

ç p
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projecto	à	actividade	e	à	localização	geográfica	
por	um	período	mínimo	de	cinco	anos,	contados	
a	partir	da	data	da	conclusão	do	investimento;	
apresentarem	viabilidade	económico-financei-
ra	e	contribuírem	para	a	melhoria	da	competi-
tividade	da	empresa	promotora.

Os	 projectos	 devem	 igualmente	 satisfazer	
determinadas	condições	específicas:

•	serem	adequadamente	financiados	por	ca-
pitais	próprios:

Projectos	 Especiais	 -	 financiado	 com	 pelo	
menos	 25%	 de	 Capitais	 Próprios	 do	 total	 das	
despesas	elegíveis;

Projectos	de	Revitalização	dos	Parques	Em-
presariais	-	20%;

Projectos	Integrados	-	15%.
• terem	montantes	de	investimento	elegível:
Projectos	Especiais	-	Despesa	elegível	entre	

15.000€	e	200.000€;
Projectos	de	Revitalização	dos	Parques	Em-

presariais	-	75.000€	e	500.000€;
Projectos	Integrados	-	15.000€	e	200.000€.

DESPESAS ELEGÍVEIS
E ÁREAS DE ACTUAÇÃO
Constituem	 despesas	 elegíveis	 as	 realiza-

das	com	o	investimento	corpóreo	e	incorpóreo,	
identificadas	nas	seguintes	tipologias:

-Investimentos	essenciais	à	actividade;
-Investimentos	 em	 factores	 dinâmicos	 de	

competitividade,	 que	 privilegiam	 as	 seguintes	
áreas	de	actuação:

-Tecnologias	de	informação	e	comunicação;
-Qualidade,	ambiente	e	segurança;

-Energia;
-Introdução	de	técnicas	e	tecnologias	inova-

doras;
-Organização,	Gestão	e	Marketing.

NATUREZA E INTENSIDADE
DO INCENTIVO
O	incentivo	total	a	conceder	assume	a	forma	

mista	 de	 incentivo	 não	 reembolsável	 e	 de	 in-
centivo	 reembolsável	 calculado	 nos	 seguintes	
termos:

Incentivo	total	=	(Taxa	base	do	incentivo	total	
+	Majorações)	x	Despesas	elegíveis	totais.

Por	sua	vez,	a	taxa	base	do	incentivo	total	a	
atribuir	é	a	seguinte:

Projectos	 Especiais	 -	 35%,	 podendo	 ser	
acrescida	 das	 seguintes	 majorações	 (não	
cumuláveis	entre	si);

-	Majoração	«Regional»,	5%,
-	Majoração	«Jovem	Empresário»,	5%.
Projectos	de	Revitalização	dos	Parques	Em-

presariais	-	45%.
Projectos	Integrados	–	45%.

APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
As	 candidaturas	 são	 formalizadas	 através	

de	formulário	em	suporte	electrónico	a	enviar	
pela	 Internet,	disponível	no	Portal	do	Governo	
Electrónico	da	Madeira	e	em	www.ideram.pt.◘
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Prioridades do
Madeira Tecnopolo:

investigação,
desenvolvimento

e novas tecnologias

Raul Caires
Presidente do Conse-
lho de Administração 
do Madeira Tecnopolo

Qual é o principal papel do Madeira Tecno-
polo?

O	Madeira	Tecnopolo	assume-se	como	
instituição	de	promoção	e	articulação	do	Siste-
ma	Regional	de	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação,	
com	 o	 objectivo	 de	 valorizar	 as	 competências	
regionais	e	de	as	afirmar	no	plano	 internacio-
nal.	

O	desenvolvimento	de	centros	de	competên-
cia	de	reconhecido	mérito	internacional,	possi-
bilita	a	diferenciação	e	o	reforço	do	posiciona-
mento	competitivo	da	Região.

A	actuação	do	Madeira	Tecnopolo	incide	so-
bre	esta	temática,	e	concretiza-se	na	valorização	
dos	 actores	 de	Ciência,	 Tecnologia	 e	 Inovação	
e	na	interacção	com	outras	entidades	comple-
mentares,	 como	 os	Parques	 Empresariais	 e	 a	
Sociedade	de	Desenvolvimento	da	Madeira,	de	
forma	a	criar	as	condições	necessárias	para	o	
desenvolvimento	de	investigação.

Procura-se	assim	incorporar	inovação	e	co-
nhecimento	 no	 tecido	 empresarial	 regional	 e	
utilizar	 o	 enquadramento	 fiscal,	 económico	 e	
científico	da	Região	para	atrair	empresas	nacio-
nais	e	internacionais

É	sem	dúvida	um	papel	de	longo	prazo	e	es-
truturante,	 que	 ambiciona	 novos	 vectores	 de	
desenvolvimento	para	a	Madeira.

Quais são as suas principais áreas de inter-
venção?

As	Tecnologias	de	 Informação	e	Comunica-
ção,	 com	 ênfase	 na	 interacção	 e	 novos	média	
-	centradas	na	cooperação	com	a	Universidade	
de	Carnegie	Mellon	e	nos	centros	de	investiga-
ção	 da	 UMa	 que	 participam	 neste	 programa,	
explorando	 ainda	 o	 potencial	 de	 aplicação	 no	
turismo	dos	 domínios	 da	multimédia	 e	 do	 en-
tretenimento;

As	grandes	áreas	do	Ambiente	e	da	Energia	
-	 para	 as	 quais	 é	 necessário	 definir	 domínios	
muito	específicos	cuja	dimensão	seja	adequada	
à	capacidade	de	investimento	da	Região,	e	cuja	
excelência	e	notoriedade	constituam	uma	refe-

rência	mundial.
Saúde,	Biotecnologia	e	Turismo	-	definidas	

no	mesmo	quadro	estratégico	das	áreas	ante-
riores,	com	a	aposta	em	micro-áreas	e	a	cria-
ção	de	centros	de	conhecimento	aplicado	com	
relevo	no	plano	internacional.

A	 aposta	 na	 “Excelência”	 e	 na	 capacidade	
de	atractividade	internacional	tem	de	ser	com-
plementada	com	um	forte	entrosamento	com	o	
tecido	económico	e	social	da	Região	Autónoma	
da	Madeira.

Além	da	aposta	em	determinadas	áreas	de	
conhecimento	e	com	o	objectivo	de	racionalizar	
“clusters”	de	intervenção,	o	Madeira	Tecnopolo	
tem	 desenvolvido	 competências	 nas	 redes	 de	
cooperação	 internacionais	 e	 na	 participação	
em	projectos	de	 investigação,	desenvolvimen-
to	tecnológico	e	inovação,	principalmente	os	de	
financiamento	 directo	 da	 Comissão	 Europeia	
(Programas	 Quadro)	 em	 parceria	 com	 insti-
tuições	científicas	e	tecnológicas	Europeias.	O	
capital	 social	 criado	 pelo	 Madeira	 Tecnopolo,	
nestes	 projectos	 internacionais,	 é	 um	 activo	
fundamental	para	a	aposta	em	novas	áreas	de	
conhecimento	e	atracção	de	novos	parceiros.

Que projectos gostava aqui de destacar?
A	concretização	do	acordo	com	a	Universi-

dade	de	Carnegie	Mellon,	no	domínio	da	 inte-
racção	homem	-	máquina,	possibilitou	a	cria-
ção	de	um	centro	de	 competências	 com	 forte	
expressão	 internacional	 e	 capaz	 de	 servir	 de	
catalizador	para	a	 atracção	de	empresas	 tec-
nológicas.	Este	projecto	marca	uma	nova	visão	
para	o	desenvolvimento	científico	e	tecnológico	
da	Região,	ao	 introduzir	uma	clara	orientação	
para	o	mercado	internacional	e	para	o	patamar	
de	qualidade	mais	exigente	ao	nível	global.	Tem	
sido	gratificante	acompanhar	as	equipas	de	in-
vestigação	 e	 observar	 a	 sua	 vontade	 e	 a	 sua	
capacidade	de	interacção	com	as	necessidades	
empresariais,	uma	virtude	que	faz	a	diferença	
na	sustentabilidade	do	programa	e	no	potencial	
de	atrair	para	a	Madeira	actividades	empresa-
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riais	de	elevado	valor	acrescentado.

O	projecto	“Living	Labs”,	 integrado	na	rede	
Europeia	de	“Living	Labs”	há	cerca	de	três	anos,	
e	no	qual	se	abordam	os	ambientes	de	 inves-
tigação	e	desenvolvimento	de	um	forma	muito	
semelhante	à	do	programa	de	Carnegie	Mellon	
-	investigar		num	“laboratório	vivo”	em	que	em-
presas	 e	 clientes	 relacionados	 com	o	 produto	
ou	serviço	em	desenvolvimento	participam	acti-
vamente	na	processo	de	investigação,	num	mo-
delo	de	“open	innovation”.	Neste	caso	concreto,	
a	Madeira	tem	condições	favoráveis,	como	a	di-
mensão	do	território,	o	número	de	habitantes,	a	
presença	de	um	fluxo	constante	de	turistas	que	
são	 uma	 “amostra”	 interessante	 do	 Norte	 da	
Europa,	os	desafios	da	orografia	e	a	relativa	fa-
cilidade	de	controlo	de	algumas	variáveis	exó-
genas	na	migração	de	pessoas,	entre	outras.	O	
programa	com	Carnegie	Mellon	integra-se	bem	
neste	quadro	facilitador	da	 inovação	e	confere	
as	competências	necessárias	para	dinamizar	a	
vertente	da	investigação	e	teste	sobre	a	usabi-
lidade	e	adopção	de	novos	equipamentos	e	ser-
viços.

Outro	projecto	que	merece	ser	destacado	é	
o	da	cooperação	com	a	Agência	Espacial	Euro-
peia	e	a	sua	congénere	Chinesa	no	âmbito	das	
estações	terrestres	de	controlo	de	satélites,	em	
particular	 as	 ligadas	 ao	GPS	Europeu	 -	 o	Ga-
lileo.	 Os	 projectos	 ligados	 ao	 sector	 espacial	
nunca	 foram	uma	 prioridade	 do	Madeira	 Tec-
nopolo,	contudo	a	oportunidade	surgiu	devido,	
essencialmente,	 à	 posição	 geo-estratégica	 da	
Região,	e	após	mais	de	dois	anos	de	trabalho,	
existem	 projectos	 de	 investigação	 comuns	 e	
acordos	 de	 desenvolvimento	 tecnológico	 que	
poderão	 ser	 muito	 expressivos	 na	 criação	 de	
emprego	qualificado.

Quais são os desafios futuros?
Consolidar	a	área	da	CMU	com	a	criação	de	

Laboratórios	em	parceria	com	empresas	inter-
nacionais,	aliando	as	competências	de	 investi-

gação	 com	a	 atractividade	 do	Centro	 Interna-
cional	de	Negócios.

A	afirmação	das	áreas	do	ambiente	/	energia	
e	da	saúde	/	turismo	no	quadro	tão	ambicioso	
como	 o	 da	 interactividade,	 entretenimento	 e	
multimédia	com	a	CMU.

Em	resumo	a	 criação	de	um	vector	de	de-
senvolvimento	 regional	 baseado	 no	 conheci-
mento	e	capaz	de	competir	no	mercado	global,	
contribuindo	de	forma	significativa	para	o	bem-
-estar	económico	e	social	da	Região.

De	referir	ainda	que,	fruto	da	nova	orienta-
ção	estratégica,	vamos	abrir	concurso	de	con-
cessão	para	o	Centro	Internacional	de	Feiras	e	
Congressos	(CIFEC).

Pretende-se	com	isto	que	o	Madeira	Tecno-
polo	passe	a	centrar	a	sua	acção	na	coordena-
ção	 e	 desenvolvimento	 das	 áreas	 de	 Ciência,	
Tecnologia	e	Inovação	na	Região	Autónoma	da	
Madeira.

Enquanto	 sociedade	 de	 capitais	 maiorita-
riamente	públicos	o	Madeira	Tecnopolo	tem	as	
normais	restrições	de	flexibilidade	do	ponto	de	
vista	empresarial	que	limitam	a	exploração	de	
um	 Centro	 de	 Feiras	 e	 Congressos	 com	 este	
potencial	e	nesse	sentido	a	privatização	surge	
como	uma	mais-zvalia	para	a	Região.◘  

ENTREVISTA

“A concretização do acordo com a Universidade de Carnegie Mellon, no 
domínio da interacção homem - máquina, possibilitou a criação de um 
centro de competências com forte expressão internacional e capaz de 

servir de catalizador para a atracção de empresas tecnológicas.”
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Cartão
de Cidadão

Jorge Freitas
Director Regional
da Administração da 
Justiça

Os	novos	 ventos	da	modernização	administrativa	 têm	revolucionado	a	
vida	dos	utentes	dos	serviços	públicos	e	dos	agentes	envolvidos	na	sua	
prestação.

Era	até	há	pouco	tempo	impensável	que	dirigindo-se	um	cidadão	a	um	bal-
cão	de	atendimento	público	pudesse	de	uma	só	vez	solicitar	cinco	cartões	im-
prescindíveis.

É	o	que	se	passa	com	o	Cartão	de	Cidadão.
Este	novo	documento	oficial	de	identificação	com	valor	legal	em	Portugal	e	

nos	Países	onde	o	actual	bilhete	de	identidade	tem	essa	função,	para	além	de	
poder	ser	utilizado	em	viagens	no	espaço	Shengen,	substitui	cinco	cartões:	o	
Bilhete	de	Identidade,	o	Cartão	de	Segurança	Social,	o	Cartão	de	Contribuinte,	
o	Cartão	de	Utente	do	Serviço	de	Saúde	e	o	Cartão	de	Eleitor.

Sendo	certo	que	o	cartão	de	eleitor	ainda	aguarda	o	devido	enquadramento	
legal	para	a	sua	utilização	nos	actos	eleitorais	futuros,	todos	os	outros	estão	
aptos	a	produzir	a	sua	utilidade	logo	que	o	utente	receba	na	sua	mão	o	cartão	
de	cidadão.

Apresenta	grandes	vantagens:
-	Substitui	cinco	cartões,	 tornando	mais	cómoda	a	 identificação	 junto	das	

entidades	públicas	e	privadas;
-	Permite	aceder	a	novos	serviços	desmaterializados,	na	Internet	ou	por	te-

lefone,	utilizando	a	autenticação	electrónica	e	possibilitando	a	assinatura	digi-
tal;

-	Reduz	substancialmente	a	possibilidade	de	fraude	face	aos	mecanismos	
que	dispõe;

-	Promove	a	harmonização	com	os	sistemas	de	identificação	internacionais;
-	O	novo	formato	de	dimensões	mais	reduzidas	permite	guardá-lo	mais	facil-

mente	na	carteira	e	o	material	em	que	é	fabricado	é	mais	resistente	e	durável;
-	Ao	não	ser	imposto	qualquer	prazo	legal	para	ser	obtido	o	Cartão	de	Cida-

dão,	podem	os	cidadãos	dirigir-se	aos	serviços	competentes	quando	por	qual-
quer	razão	for	necessário	proceder	à	substituição	do	Bilhete	de	Identidade	seja	
por	exemplo	por	extravio	ou	caducidade	deste;

Este	novo	cartão	será	válido	pelo	prazo	de	5	anos,	podendo	em	algumas	si-
tuações	excepcionais	ser	o	prazo	de	validade	diferente.

No	fim	de	Julho	deste	ano,	na	Região	Autónoma	da	Madeira	iniciou-se	todo	
o	processo	de	implementação	deste	documento	com	as	acções	de	formação	
aos	funcionários	e	em	simultâneo	com	a	produção	do	documento	primeiro	em	
São	Vicente,	seguindo-se	o	Porto	Moniz,	Calheta,	Ponta	do	Sol,	Ribeira	Brava,	
Santana,	Machico,	Porto	Santo,	Câmara	de	Lobos	e	Santa	Cruz.

No	Funchal	o	serviço	é	garantido	desde	o	dia	14	de	Outubro	na	Loja	do	Cida-
dão,	culminando-se	assim	todo	o	processo	de	cobertura	em	toda	a	região.

Este	documento	traduz	inequivocamente	uma	nova	forma	de	relacionamen-
to	entre	o	utente	e	a	Administração	em	que	o	primado	da	simplicidade,	como-
didade	e	o	menor	custo	passa	a	vigorar.

Ao	 disponibilizarmos	 este	 novo	 documento,	 tão	 essencial	 à	 vida	 dos	ma-
deirenses,	prosseguimos	os	objectivos	de	desburocratização	e	modernização	
administrativa	que	há	muito	a	Vice-Presidência	do	Governo	vem	implementan-
do.◘

Este documento 
traduz inequi-
vocamente uma 
nova forma de 
relacionamento 
entre o utente e 
a Administração 
em que o prima-
do da simplicida-
de, comodidade 
e o menor custo 
passa a vigorar.
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� Nova linha de crédito bonificada
O	Vice-Presidente	do	Governo	Regional	anun-

ciou	recentemente	que	ía	ser	lançada	uma	linha	
de	 crédito	 bonificada	 de	 20	 milhões	 de	 euros	
«destinada	às	empresas	madeirenses,	para	todos	
os	 sectores,	 excluindo	 o	 primário,	 para	 investi-
mento	e	também	fundo	de	maneio,	com	um	limite	
de	500	mil	euros	por	projecto	e	com	cem	pontos	
base	de	bonificação».

Esta	 nova	medida	 surge	 integrada	 num	 con-
junto	de	apoios	disponibilizados	pelo	 IDE,	nome-
adamente	o	SIRE,	o	Empreendinov,	 o	+	CONHE-
CIMENTO,	 o	QUALIFICAR	 +,	 o	 Fundo	Capital	 de	
Risco	e	o	Fundo	de	Garantia	Mútua.

� Dois torneios de golfe originam
mil “voltas” e 1.500 dormidas
Já	fora	da	época	estival,	dois	torneios	de	golfe	

(o	2º	PRO-AM	Itália		e	o	“German	Business	Mas-
ters”)	levam	ao	Porto	Santo	140	italianos	e	85	ale-
mães,	originando	cerca	de	mil	“voltas”	e	mais	de	
1.500	dormidas.

� Certificação PME disponível on-line

10

� Cartão de Cidadão implementado
O	Cartão	 de	Cidadão	 já	 foi	 implementado	 na	

Madeira.	O	documento,	que	pode	ser	requerido	na	
Loja	do	Cidadão	ou,	fora	do	Funchal,	em	qualquer	
Conservatória	do	Registo	Civil,	vem	substituir	cin-
co	 cartões	actualmente	existentes:	 o	Bilhete	de	
Identidade,	o	Cartão	de	Segurança	Social,	o	Car-
tão	de	Contribuinte,	o	Cartão	de	Utente	do	Serviço	
de	Saúde	e	o	Cartão	de	Eleitor.

O	Cartão	de	Cidadão	passa	a	ser	o	documento	
oficial	de	identificação	com	valor	legal	em	Portu-
gal	e	nos	países	onde	o	actual	BI	tem	essa	função.

NOTÍCIAS

Encontra-se	já	disponível	no	site	do	IDE	(www.
ideram.pt)	a	possibilidade	de	obter	a	certificação	
PME	on–line.

Esta	certificação	permite	que	a	empresa	possa	
demonstrar	o	seu	estatuto	de	PME.	A	certificação	
é	obrigatória	para	todas	as	entidades	envolvidas	
em	procedimentos	que	exijam	esse		estatuto,	no-
meadamente	 para	 a	 obtenção	 de	 incentivos,	 li-
nhas	de	crédito,	apoios	ao	investimento,	etc.

� Inquérito revela  muita satisfação
com Serviço de Passaportes
No	âmbito	de	um	processo	para	certificação	da	

Qualidade,	a	DRAPL	realizou	no	mês	de	Maio	um	
inquérito	para	a	análise	da	satisfação	dos	utentes	
do	Serviço	de	Passaportes	da	Loja	do	Cidadão.	O	
inquérito	versou	um	conjunto	de	temáticas	relati-
vas	ao	modo	como	o	cidadão/cliente	percepciona	o	
serviço,	de	modo	a	aferir	o	seu	grau	de	satisfação.

Em	 termos	 globais,	 num	 universo	 de	 143	 in-
quiridos,	 94,4%	manifestou-se	 “muito	 satisfeito”	
com	os	serviços	prestados.

Os	indicadores	relativos	à	localização	do	servi-
ço,	ao	tempo	de	espera,	ao	atendimento	e	à	qua-
lidade	global	da	prestação	do	serviço	registaram	
o	nível	de	“muito	satisfeito”.	Apenas	quanto	aos	
meios	 de	 pagamento	 disponíveis	 registou-se	 o	
grau	de	“satisfeito”.

� Regime dos Preços Máximos permite
combustíveis mais baratos na Região 
Desde	1	de	Agosto	de	2008	que	os	preços	dos	

combustíveis	 na	 Região	 passaram	 a	 estar	 sub-
metidos	 ao	 Regime	 dos	 Preços	Máximos,	 impli-
cando	que	o	Governo	Regional	proceda	à	fixação	
dos	valores	a	cobrar	pelas	gasolineiras	(o	que	não	
invalida	que	as	próprias	distribuidoras	pratiquem	
preços	inferiores).

Desde	que	o	Governo	adoptou	esta	medida,	já	
se	verificaram	descidas	nos	preços	dos	combus-
tíveis	na	ordem	dos	25	cêntimos	por	litro	da	Gaso-
lina	IO	95,	de	26	cêntimos	no	que	respeita	ao	ga-
sóleo	rodoviário	e	de	27	cêntimos	para	o	gasóleo	
colorido	e	marcado.

Inicialmente	os	preços	eram	fixados	de	14	em	14	
dias,	mas	devido	às	oscilações	dos	preços	da	ma-
téria-prima	 (petróleo),	 o	 Governo	 considerou	 per-
tinente	ajustar	a	própria	fórmula	de	cálculo	a	esta	
realidade,	passando	os	preços	a	ser	fixados	sema-
nalmente,	tendo	em	conta	a	média	ponderada	dos	
PE	(Preço	Europeu	sem	taxas)	da	última	semana.

� “Open da Madeira” no Porto Santo Golfe
Entre	19	e	22	de	Março	de	2009,	o	Porto	San-

to	Golfe	vai	ser	palco	do	“Open	da	Madeira”,	uma	
prova	 que	 nas	 dezasseis	 edições	 anteriores	 foi	
realizada	no	Campo	de	Golfe	Santo	da	Serra.	As	
excelentes	condições	que	o	campo	oferece	foram	
determinantes	para	motivar	o	interesse	dos	prin-
cipais	responsáveis	pelo	PGA-European	Tour.
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O Vice-Presidente do Governo Regional visitou, a � de Setembro, a 11ª edição da Expo Porto 
Santo / Nautitur �008.
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⇩

No dia 1� de Setembro, João Cunha e Silva recebeu, em audiência, o Cônsul Geral da Venezuela 
na Madeira, Félix Alfredo Méndez Correa.
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Ainda a 1� de Setembro, recebeu a direcção da AJEM 
– Associação dos Jovens Empresários Madeirenses.

 ⇩  

A �6 de Setembro, o Vice-Presidente do Executivo madeirense participou numa Conferência 
realizada pelo BES.

⇩



��

FOTO-REPORTAGEM

 ⇩ 

No dia 30 de Setembro, recebeu uma delegação da JSD.




