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No coNTExro DA PANDEMIA COVIDl9, ADTANTE DESIGNADO'6DIGITAL MADEIRA".

O novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.o

412015, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n." 7212020, de 16 de novembro, veio estabelecer o

procedimento do regulamento administrativo, bom oomo o dever de se publicitar o início do

procedimento com vista a possibilitar a constituição como interessados e a apresentaçâo de

contributos pelos cidadãos no âmbito da elaboração de projetos de regulamentos ou projetos de

alteração/revisão de regulamentos.

Nos termos previstos no n.o I do artigo 98.o do CPA, consagra-se que o início do

procedimento é publicitado na internet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se in iniciou, do seu objeto

e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos

para a elaboração do regulamento.

Considerando que, a democratização do acesso à internet tem permitido que a conectividade

entre pessoas, empresas e organizações seja mais eficiente, promovendo a participação destes nas

redes sociais e plataforïnas económicas, que caraterizam a era da Economia Digital, em franca

expansão.

Considerando que, a Economia Digital trouxe a oportunidade de ser implementado um

processo de transformação digital, com a adoção de novas soluções ao nível dautilização e difusão

das Tecnologias da Informação e Telecomunicação (TIC), com implicações nos investimentos,

processos de produção, nas relações entre fornecedores e seus consumidores, nos modelos de

negócio e relações de trabalho.
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Considerando que, apesar dos impactos negativos, a pandemia da COVID-I9 acelerou o

processo de transição digital das empresas, mostrando que aquelas que não adotarem novas

tecnologias serão preteridas por outras que o fizerem.

Considerando que a promoção do processo de transição digital é um passo muito importante

para o tecido empresarial madeirense, pois permitirá às empresas da Região Autónoma da Madeira

(RAM) utilizar as ferramentas tecnológicas como principal instrumento de trabalho, tornando a sua

atuação no mercado mais fluida, rápida, dinâmica e eficiente, potenciando a sua competitividade,

melhorando a experiência do consumidor/cliente e mitigando a distância fisica decorrente da

condição ultraperiferica.

Considerando, ainda, que neste contexto pandémico, a Comissão Europeia (CE) lançou a

Iniciativa de Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU -

Regulamento (EU) 2020/2221do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de dezembro de2020),

no âmbito do período orçamental de 2014-2020, com que se pretende lançar as bases para a

recuperação da EU em2020-2022.

Considerando que O REACT-EU, visa prestar apoio adicional a curto e médio prazo aos

Estados-Membros, introduzindo uma série de medidas extraordiniírias destinadas a mobilizar

fundos estruturais, de modo a responder de forma flexível às necessidades emergentes dos setores

mais expostos à crise pandémica, designadamente às PME.

Neste contexto, e decorrente da necessidade de se proceder à criação de um sistema de

incentivos àdigitalização das PME madeirenses, Sua Excelência o Secretário Regional de Economia

autorizou o início do procedimento do projeto de Portaria que cria o Sistema de Incentivos à

Digitalização das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia COVIDl9,

adiante designado *DIGITAL Madeira", a 05 de janeiro de 2022, bem como a publicitação, pelo

prazo de l0 dias, na pâgina eletrónica da Secretaria Regional de Economia.

Durante o prazo acima referido podem os interessados constituir-se como tal e apresentar

contributos ao procedimento do projeto de Portaria que cria o Sistema de Incentivos à

Digitalização das PME da Região Autónoma da Madeira no contexto da pandemia COVIDI9'

adiante designado "DIGITAL Madeira", mediante apresentação de requerimento dirigido a Sua

Excelência o Secretário Regional de Economia, Quinta Vila Passos, Rua Alferes Pestana, n." 15,
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9054-505 Funchal, através de carta registada com aviso de receção ou de caixa postal eletrónica

srem@madeira.gov.pt do qual conste, nome, número de identificação fiscal, respetivo endereço de

correio eletrónico e consentimento para que este seja utlizado para os efeitos previstos na alínea c)

do n.o I do artigo 112.o do CPA.

Existindo interessados, e em momento posterior, será procedida a audiência dos interessados

nos termos dos artigos 100.o e l0l.'do CPA.

A Secretaria Regional de Economia procederá à apreciação dos contributos e sugestões

apresentados pelos interessados e com a aprovação da Portaria em causa, disponibilizará um

relatório contendo referência a todas as respostas recebidas, bem como uma apreciação global que

reflita o entendimento desta Secretaria sobre as mesmas e os fundamentos das opções tomadas.

Secretaria Regional de Economia, aos 05 de janeirc de2022.

il o chefe de Gabinete,

Carlos Alberto de Freitas de Andrade
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