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Exmo. Senhor Dr. Henriques Cruz, Presidente da Instituição Financeira de 

Desenvolvimento, 

Exma. Senhora Dra. Patrícia Dantas, Diretora Regional Adjunta de Economia, 

Exmo. Senhor Dr. Jorge Faria, Presidente do Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial, 

 

 

Procedemos hoje à apresentação pública de um novo instrumento financeiro, Businnes 

Angels, destinado a apoiar as empresas e os investimentos que pretendam impulsionar 

projetos de valor acrescentado à economia da Região Autónoma da Madeira. 

 

Este novo mecanismo financeiro decorre de um acordo formalizado entre a Vice-

presidência do Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial 

(IDE), e a Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, e tem 

como principal objetivo conceber fontes de financiamento alternativas que permitam o 

crescimento de empreendimentos jovens (startups) e ajudar as pequenas e médias 

empresas (PME) a terem capital próprio. 

 

O Governo Regional tem sempre defendido que as empresas regionais devem ser 

autónomas e não estar dependentes dos bancos para gerir e desenvolver a sua atividade, 

pelo que tem procurado proporcionar as melhores condições em matéria de opções de 

financiamento, que favoreçam dinâmicas de crescimento e de afirmação nos mercados. 

 

É desta forma que procuramos ajudar as nossas empresas e apoiar quem empreende: 

garantindo o acesso ao financiamento e, sobretudo, ao capital, essencial ao crescimento 

das pequenas e médias empresas regionais, gerador de mais investimentos, e 

consequentemente, de mais emprego, mais riqueza e desenvolvimento económico. 

 

Apesar de serem ainda poucos os fundos de capital que se especializam no financiamento 

“Seed” ou “Startup”, preferindo investir em negócios maiores e já estabelecidos, a 

atividade dos business angels é, atualmente, um mercado dinâmico, sendo que o seu papel 

no financiamento das empresas está a crescer no nosso país e na nossa Região. 
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Efetivamente, esta é já umas das principais formas de financiamento para jovens 

empresas, startups ou investimentos de risco, com elevado potencial de rentabilização. 

 

Para se ter uma ideia mais clara, no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio, 

2007-2013, o Governo Regional, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, 

disponibilizou ao setor produtivo, através dos diferentes instrumentos financeiros, cerca 

de 80 milhões de euros a 1061 empresas. 

 

No decorrer deste período de programação, esse apoio foi disponibilizado a cerca de 35 

projetos, já com um valor de 15 milhões. 

 

Através do acordo de financiamento assinado com o Banco de Fomento, o Governo 

Regional alocou 2,4 milhões de euros para instrumentos de capital de risco e business 

angels, que vêm alavancar estes valores para outros patamares. 

 

O apoio aos promotores empresariais é, com efeito, um pilar fundamental da estratégia 

de desenvolvimento da nossa Região, pelo que continuaremos a assistir as empresas 

madeirenses nas suas estratégias de crescimento.  

 

Neste sentido, gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar que o Governo 

Regional está, neste momento, a ultimar o lançamento de um concurso internacional para 

uma nova linha de instrumento financeiro, com vista ao reforço da competitividade 

das empresas regionais, no valor de 15 milhões de euros.  

 

O que se pretende é estimular o empreendedorismo e a capacidade inovadora, promover 

a internacionalização das nossas empresas e, naturalmente, reforçar a competitividade da 

economia regional. 

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Para além do estímulo concedido através dos instrumentos financeiros, o Governo 

Regional tem promovido o apoio às empresas regionais, através dos diversos sistemas de 

incentivos do Programa Operacional Madeira 14-20. 
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No âmbito desta política de incentivos, o IDE lançou, na passada semana, uma nova fase 

de apoio aos empresários madeirenses e porto-santenses, que procuram a 

internacionalização das suas empresas. 

 

Este novo apoio, surge no âmbito da reprogramação dos fundos comunitários, 

nomeadamente do reforço das verbas para a competitividade regional, pelo que as 

empresas regionais têm ao seu dispor, a partir de agora, mais um milhão de euros para 

financiamento de projetos de suporte à melhoria da sua competitividade, bem como para 

a aposta em novos mercados e a diversificação do portfólio de clientes. 

 

Estes sistemas de incentivo de apoio ao funcionamento e ao investimento, num valor 

global de 135 Milhões de euros – comparticipados em 85% pelos fundos do FEDER e em 

15% pelo Orçamento Regional –, têm impulsionado, de forma crescente, o investimento 

privado na Madeira. 

 

No âmbito dos Sistemas de Incentivo do Programa Operacional Madeira 14-20, o 

Governo Regional pagou às empresas regionais, entre 2016 e 2018, cerca de 65 milhões 

de euros. 

 

Nos dois últimos anos, foram aprovados cerca de 3 mil projetos para viabilização de 

negócios na Região, num investimento global de 713 milhões de euros e um investimento 

ilegível de 646 milhões.  

 

Só o ano passado, foram aprovadas 996 candidaturas a incentivos e pagos 28,7 milhões 

de euros. 

 

O apoio através destes sistemas já significou, também, a criação de cerca de 1200 novos 

postos de trabalho. 

 

Para terminar, gostaria de salientar que o apoio ao financiamento das pequenas e médias 

empresas continuará, portanto, a ser uma prioridade estratégica deste Governo, em 

consonância com a lógica de desenvolvimento que temos vindo a consolidar. 
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Continuaremos a trabalhar de forma empenhada em políticas de promoção e apoio ao 

investimento empresarial, pelo que aos nossos empresários pede-se que respondam com 

ambição, aproveitando as sinergias e as oportunidades de incentivo às suas atividades. 

 

Muito obrigado. 

 

O Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, 18 de fevereiro de 2019 

 


