
 

Fevereiro 2022 Rev 1 Página 1 
 

FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DA CALL MADEIRA 
 

O que é a Call Madeira 
 

A Call Madeira é uma iniciativa criada para promover projetos inovadores com a atividade na 

Região Autónoma da Madeira. A Call Madeira é sustentada em capital da Portugal Ventures, 

que está disponível para investir até 200.000€ por projeto/empresa. As candidaturas para esta 

iniciativa estão abertas até 14 de março. 

 A informação detalhada da Call Madeira esta disponível no link 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-madeira/. 

 

Condições de Elegibilidade 
 

Este apoio destina-se às empresas em fase de pre-seed/seed ou startup, e que até ao momento 

do investimento devem ter menos de 3 anos de exercício económico completo. 

As empresas para se candidatarem devem também estar sediadas na Madeira e corresponder 
aos setores da Life Sciences (Therapeutics, Med Tech, Diagnostics), Tech (Cloud & IT, Enterprise 
and SaaS, Mobile, E-marketplaces, Travel & Leisure Tech) e entre outros (Blue Economy, 
Endogenous Resources, Energy, Agri-food Sector, forestry industry, nanotechnology and 
materials). 

Características dos Projetos 

Os projetos elegíveis nesta call devem reunir, preferencialmente, as seguintes características: 

• Constituírem-se como uma ideia original dos promotores e liderada pelos próprios; 
• Promoção por equipas multidisciplinares; 
• Orientação para bens transacionáveis ou serviços, integrando cadeias de valor 

internacionais; 
• Possuir uma estratégia clara de proteção e valorização da propriedade intelectual, se 

aplicável; 
• Apresentação de um potencial significativo de mercado global; 
• Implementação com recursos disponíveis; 
• Potencial para usufruírem dos sistemas de incentivo da Região Autónoma da Madeira 

(R.A.M.), se aplicável; 
• Promoção da capacidade de exportação da R.A.M.; 
• Promoção da imagem da R.A.M. enquanto destino ligado à natureza e de  

sustentabilidade ambiental; 
• Promoção do empreendedorismo na R.A.M. 

 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-madeira/
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Candidaturas 
 

Para submeter um projeto, é necessário aceder ao site da Portugal Ventures específico desta 

call e proceder à inscrição, (imagem apresentada). 

 

(https://submission.portugalventures.pt/Submission/ApplicationForm.aspx?CallID=12121&For

mID=5)  

 

 

 

Após a inscrição no portal, torna-se possível a submissão do projeto e preencher os dados 

gerais para validar a candidatura. 

 

Para o esclarecimento de dúvidas sobre o projeto, poderá preencher o formulário na página 

https://www.portugalventures.pt/calls/call-madeira/  

https://submission.portugalventures.pt/Submission/ApplicationForm.aspx?CallID=12121&FormID=5
https://submission.portugalventures.pt/Submission/ApplicationForm.aspx?CallID=12121&FormID=5
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